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D.
(ném. Drempel, ol. soglia, ang. sül), az a mve Paris, ses organes, ses fonctions et sa vie
vagy palánkdarab, mely a hajó ütegeinek 16- (1869—75, 6 köt., 8. kiad. 1893). Említendk még
réseiben feküdvén, annak keretét alkotja és a Souvenirs littéraires (1882—83, 2 köt.) és La
hajó bels és küls falazatának üregét vízmente- charité privée a Paris (1884, 6 kiad. 1900) La

Dúc

:

fa-

;

A fekvésre való tekintettel fels-, alsó-

sen elzárja.

—

D.-nak
oldal-D.-kat különböztetnek meg.
nevezik a folyami hajósok a hajóépítésnél alátámasztásra használt kisebb-nagyobb gerendadarabot vagy dorongot.
D. v. D.-ge)-enda, D.-fa, az
ácsmunkában minden ferde támasz, mely fedélszékekben, függeszt és feszít-szerkezetekben, favázas falakban stb. fordul el. Van fedélkötö-D.,
függeszt-D., feszitö-D., áÜós-D. Két, egj-mást
keresztez D. az András-keresztet 0- o.) aj^otja.
D., az a puszpángfadarab, amibe a fametsz a
képet metszi. Gyakran magát a kész fametszetet
is dúcnak nevezik. L. Fametszés.
D.& nyomdászatban, 1. Cliché.
D. orvosi értelemben, 1.

vagy

—

—

—

—

vertuen Francé (1887); Théophile Gautier (1890).
V. ö. Desjardins, Esquisses et impressions (1889)
F. X. Kraus, Essays I. (1896).
Du Cange (ejtsd: dükaSis), 1. Charles Dufresne,
Sieur, kiváló firancia tudós, szül. Amiensban 1610
dec. 18., megh. Parisban 1688 okt. 23. Szülvárosa
jezsuita koüégiumát elvégezvén, Orléansban és
Parisban jogot tanult, 1631. Parisban parlamenti
ügy^•éd lett s mint ilyen t-eljesen a tudománynak
mve a még ma is nélkülözhetetlen
élt. Két
Glossarium ad scriptores mediae et iníimae latinitatis (Paris 1678,3 köt.), melyet a saintmorei ben-^
cések egészítettek ki (u. o. 1733—36, 6 köt.),
Carpentier (1766, 4 köt.) és Diefenbach (1857 és

f

:

1867) pótlékkal látott el és L. Pavre, az összes
pótlékokkal egyesítve (Niort 1883—88, 10 köt.)
spanyol pénzszá- újból kiadott, (magyar rés2xl kiegészítésének
mít^si egj'ség, mely különösen kiíoldi váltók át- tekinthet^S: Bartal Antal, A középkori latinság
számításánál volt használatos. 289 D. egyenl szótára c. mve, Budapest 1902) ennek párja a
volt 300 ezüst piaszterrel.
Glossarium ad scriptores mediae et inflmae graeDncamp (ejtsd dka), Maximé, francia író, szül. citatis (Paris 1688, 2 köt., hasonmáskiadás BresParisban 1822 február 8., megh. Baden-Baden- lau 1889). A bizánci történelem alapos ismeretében 1894 február 8. Már fiatal korában megfor- rl tanúskodnak Histoire de 1' empire de Constandult a Keleten, 1848. a júniusi napok alatt ki- tínople sous les empereurs firan^ais (1657) és Histüntetéssel harcolt a felkelés ellen és 1849— 51-ig toire byzantine (1680) c. mvei, valamint Villehai-a kormány megbízásából második nagy keleti út- douin (1657), Joínvüle (1668) s több bizánci törtéjára ment, ameljTl É^pte, Xubie, Palestine et netíró, mint J. Cinnamus (1670), Zonaras (1686)
Syrie (1852) és Le NU, Egypte et Xubie (1854, 5 stb. mveibl rendezett mintaszer kiadásai. Szákiadást ért) c. müveiben, els útjáról pedig Souve- mos müve mind máig kéziratban maiadt. Egjik
nirs et paysage d'Orient-jában ad számot. Vissza- legfontosabb dolgozatát Rey 1869. adta ki Famiilles
térte után a költészetre és regényírásra adta ma- d'outre-mer c. a. V. ö. Hardouiu, Essai sur la vie
gát Politikai magatartása nagyon ingadozó lé- et sur les ouvrages de D. (Amiens 1849) ; Omont,
vén, D., ki 1848. konzervatív volt, 12 évvel utóbb Lettres a D. (Paris 1893).
a szicíliai Garibaldi-expedícióhoz csatlakozott, 15
2. D., Vidor Brahain, francia költ, szül. Hágáévvel utóbb pedig Les convulsíons de Paris (1875— ban 1783 nov. 24., megh. 1833 okt. 15. Jókor
1879, 4 köt., 7 kiadást ért) címen megírta a kom- Parisba került, ahol a kereskedelemügyi miniszmunista-felkelésnek egyoldalú történetét, mellyel tériumban kapott állást, amelyet azonban a Boura köztársaságiak
iöletét vonta magára.l880-ban bonok visszatérte után elvesztett. Azóta kizárólag
a francia akadémia tagja lett. Ez id tájt a Jour- tolla után élt s féktelen szabadelvüségévol nem
nal des Débats, késbb a Revue des deux mondes egyszer jutott kellemetlen helyzetbe. Leghatásomunkatársa volt Lírai tehetségérl tanúskodik
sabb drámája Trente ans, ou la vie d'un joueur
Chants modemes (új kiad. 1860) c. kötete. Regé- (1827) ; említhetk mée Calas (1819) ; Les diamants
nyei közül Mémoires d'un suícidó (1853) és Les (1824); La vendetta (1831) stb., melyek mind
buveurs de cendre (1866) a nevezetesebbek.
hajmereszt jeleneteikkel tnnek ki. Ugyané
Idegrei'idszer.

Doea (olasz) a. m. herceg.
Dncado de cambio, régi

;

:

:

gy

:

:

:

Béoai Nagy Lexacona.

F
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Ducasse
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—

Duchatel

hajlandóság nyilvánul órdekfoszítö regényeiben nyilván miniatr-festéssel is foglalkozott. 1285-ben
a firenzei Sta Maria Novella templom egyik káis, melyeket ma már senki sem olvas. V. ö. J.
ö«er, Le thóátre de la sociétó frangaise de 1815— polnája számára Madonna-képet festett valószínleg az említett templomban lev ú. n. Rucellai1848 (Paris 1900).
Ducasse (franc, ejtsd: dUkassz, tkp. vallon a féle Madonna az, melyet sokáig Cimabuénak tumüvét,
latin dedicatio-b6\), Belgiumban a búcsúk neve lajdonítottak. 1308— 1311-ig készítette
a sienai székesegyház nagy, sok részbl álló kévallon városokban és falvakban.
Du Casse (ejtsd dti kassz), Albert, báró, francia had- pes tábláját (Maesta), melyet 1311 jún. 9. nagy
kép
történelmi író, szül. Bourgesban 1813., megh. ünnepséggel helyeztek el a foltáron. A
Parisban 1893 márc. 14. St.-Cyrben képeztetett az angyalok és szentek közt ünnepélyesen trónoló
Madonnát ábrázolja, körülötte és a tábla hátsó
ki tisztté. Afrikában harcolt Abd el Káder ellen
vezérkari rnagy és Napóleon Jeromos császári részén egyes alakok és jelenetek Krisztus és Mária
ma a sienai Opera del Duóméherceg segédtisztje volt azután a hadseregbl életébl. A nagy
Idlépett és pénzügyi tisztvisel lett. Müveiben ban van fölállítva (szétszedve) a predella egyes
szakismerettel, alaposan és érdekesen írja le az részei a berlini és londoni muzeumokba kerültek.
élsö császárság háborúit s ezenkívül a krimi Igen közel áll hozzájuk a pusztában prédikáló Ker.
hadjáratot s az 1870— 71-iki háborút. Diplomaták Szt. Jánost ábrázoló kép a budapesti Szépmvédicsérik a Histoire des négociations diplomatiques szeti Múzeumban. D. mvészete a XIII. sz. bizanrelatives aux traités de Morfontaine, de Lunóville tinizáló festészetébl emelkedik ki; nem valóet d'Amiens (4 kötet, Paris 1856) c. müvét. Pon- szer és drámai mvészet, mint Giottóé, hanem
tosabb hadtörténeti mvei Précis historique des finom, érzelmes, ünnepélyes, mint Siena késbbi
opérations militaires de l'Orient (1854—55) Le mvészete is, melynek D. a legnagyobb úttörje.
général Arrighi de Casanova Le général Van- V. ö. Weigelt, D. (Leipzig 1911).
dámmá etsa correspondence La guerre au jour
Duce et anspice (lat.) a. m. vezetése és felle jour 1870—71 Les rois fréres de Napóleon L ügyelete alatt, jeligéje a francia szentlélek-rendLegnagyobb érdeme azonban, hogy Beauhamais nek; többesben is, így «ducibus et auspiciis.»
Jen olasz alkirály és József spanyol király leveDu Cerceau, 1. Androuet.
lezését kiadta (10—10 köt.). 1887-ben L Napóleon
Dúcgerenda, 1. Dúc.
levelezéséhez is adott ki pótkötetet.
Duch.^ természetrajzi nevek mellett Duchesne
Dncato (ol.), régi eredet érem neve Olasz- Antoine Nicolas francia tanár (1747—1827) neországban, Dalmáciában és Spanyolországban, vének rövidítése. Munkái Manuel de Botanique
többnyire ezüstbl készült. Nevét némelyek sze- (Paris 1764) Histoire naturelle des Fraisiers (u. o.
rint onnan nyerte, mert elször egy ferrarai her- 1766); Essai sur l'hist. nat. des Courges; des
ceg (dúca) verette a VL sz.-ban. Sokan kétségbe Fraisiers (De la Marck Encyclopédie-jában).
;

f

:

f

m

;

;

:

;

;

;

;

:

:

;

vonják ezt és azt állítják, hogy II. Roger szicíliai
király (1101—1154) verette elször. Tény az,
hogy a két sziciliai királyságnak pénzegysége
volt (D. dl regno név alatt) és ezüstbl készült.
Az olasz kormány 1861-ben 4*25 lírában állapította meg értékét, ami 4*04 K-nak felel meg.
Ducato-fok,

1.

Leukadia.

Dncatone,
1588— 1788-ig,

milanói és mantovai ezüstpénz
6-34 K értékben ezenkívül velencei ezüstpénz (Giustina), 5-60 K értékben.
Dncatus (lat.), 1. hercegség, hercegi méltóság.
2. Hazai történeti ós jogforrásaink így
nevezik azokat az országrészeket, amelyek (fkép az Áipádok korában) valamelyik királyi herceg kormányzása alatt állottak (nevezetesen Szlavónia).
3. D. (dukát), középkori aranyérem,
mely körülbelül a magyar aranyforint értékének
felelt meg. A D. név a velencei aranyak (zecclúno)
feliratából magyarázandó, ezeken ugyanis Krisztus alakja körül mindig e felirat olvasható Sít tibi
Xte (Christe) datus quem tu rogis iste ducatus.
Duc ant dote (lat.). A kánonjog, illetve a
római jog alapján kiépült német jog (gemeines
Recht) egyik jogtétole és azt jelenti, hogy a
csábító férfi az elcsábított leányt v. özvegyet vagy
;

—

—

:

vegye el, v. yagyonilag elégítse ki.
DnCCio di Buoninsegna (ejtsd: duccsó di buoninszennya), olasz festö, szül. Sieuában 1250 körül,
megh. 1319. Pályáját valószínleg olyan képecskék festésével kezdte meg, amilyenek sienai szokás szerint a hivatalos könyvek tábláját és ok-

mányok megrzésére

szolgáló ládákat díszítették.

DuChaillu (ejtsd:

Paul Belloni4vdi,nQ\&
1835 júl. 31., megh.
Szent-Pétervárott 1903 ápr. 30. Atyja a Gabun
mellékén kereskedett, így
is korán megismerdtt

saiyu),

afrikai utazó, szül. Parisban

kedett az ottani állapotokkal és nyelvekkel és már
1851. több utazást tett azon a vidéken. 1855-ben a
philadelphiai Academy of Natural Sciences a Kongó
forrásának fölkeresésével bízta meg. Négy évi
utazásairól szóló útleírása Bxplorations and adventures in Equatorial Africa (London 1861, németül Berlin 1862). Ez útjáról hozta D. Európába
az els eleven gorillát. 1863— 65-ig az Ogové torkolatától újra messzire behatolt Afrikába és számos helymeghatározási, magassági, természettudományi és néprajzi adatot gyjtött, amelyeket
A journey to Ashangoland and Equatorial Africa
(London 1867 francia bvített kiad. L'Afrique
sauvago, 1868) My Apingi kingdom, with life in
the great Sahara (u. o. 1870) és The country of
the dwarfs (u. o. 1872) cím müveiben tett közzé.
Egy újabb, skandináviai és íinnországi utazásáról
szól The land of the midnight sun (u. o 1881) cím
:

;

;

mve.
Duchatel

(ejtsd: dUsatei),

Charles Marié Tan-

negui,gróf, francia államférfi, szül. Páriísban 1803
febr. 19.,

megh.

u.

o.

1867 nov.

6.

Mint a dok-

triner politikusok híve, részt vett 1823. a Globe és
a Revue Fran^aise folyóiratok megalapításában.
1834— 37-ig kereskedelmi miniszter volt, nagyszer közmunkákat tervezett, de bukása megakadályozta e tervek kivitelében. 1839—48-ig csekély
megszakítással belügyminiszter volt. A júliusi

Du

—

Chátelet

3

—

Ducis

forradalom után leginkább Angliában élt. Munkái §-a, amely azt bünteti, aki mást bntett elkövetéközül nevezetes Documents statistiques sur la sére vagy bntettben részvételre felhí, úgyszintén
Francé (Paris 1834), Franciaország kimerít tör- azt is, aki a felhívást elfogadója, végre azt, aki
téneti statisztikája. V. ö. Fífe/,LecomteD. (Paris bntett elkövetésére vagy bntettben való részvételre ajánlkozik s aki az ajánlatot elfogadja. A
1875).
szakasz a belga 1875 júl. hó 7. kelt hasontárgyú
Du Chátelet, Gábriellé Émilie, 1. Chátelet.
Daché (franc, ejtsd: dQsé),Franeiaországban oly törvény utánzása, amelyre az adott alkalmat, hogy
birtokot jelentett, melyet közvet etlenül a korona Duchesne a belga jezsuita tartománjá fnöknek
adott hübérbe, s mely birtokosának a hercegi cí- Bismarck meggyilkolására ajánlkozott. Innen a
met biztosította. Kétféle D.-t különböztetnek meg, szakasz neve.
Duchesnois (eátsd: ddsenoá). Catherine Joséphine,
az egyik az ú. n. D.-pairie, melynek birtokosa
egj'úttal a pair ranggal is bírt, míg a D.-simple eredetileg Bafin, francia színmvészn, szül. St.
(vagyD. par simple brevet) csak puszta cím volt. Saulveban 1777 jún. 5., megh. Parisban 1835 febr.
Duchenne, GuiUaume Benjámin (D. de Bou- 8. 1795-ben lépett szülföldjén elször színpadra
logne), francia orvos, a modem elektroterápia oly sikerrel, hogy utána jónak látta Parisba menni
és diagnosztika megalapítója, szül. Boulogne- színmvészeti tanulmányok végett. 1802. lépett a
ban 1806 szept. 17., megh. Parisban 1875 szept. Théátre frangaisban elször színpadra Phaedra
15. Nagy érdemei vannak az izomflziológia kö- szerepében s rögtön szerzdtették. Ez intézetnek
rül, amennyiben az egyes izomraozgásoknak, va- 1833-ig maradt törzstagja. Rendkívüli tragikaí
lamint a kombinált izommozgásolmak vizsgála- tehetség volt. Szülhelyén 1895. emléket állítára módszert alkotott. Nem kisebbek D. érdemei tottak neki.
az idegkórtan körül. Sok betegség leírása tólo
Dncliesse (franc, esjtsd: dOsessz) a.m. hercegn.
Dacliejsse (franc, ejtsd dosessz), ni ruhákra
származik. Ó írta le elször az elhaladó izomsorvadást és a bulbarparalizist stb. Munkáinak na- alkalmas nehéz selyemszatin szövet, kötése 8 fogyobbrésze összegyjtve megjelent e cím alatt:
"
pro cm.
nalas atlasz, srsége
-, *^
^^.
"=
40 ketts fonal
De l'électrisation localisée et de son applieation
á la pathologie et á la thérapeutiquo ContribuDachoborcok (duhoborcok, orosz) a. m. a lélek
tion a l'étude du systéme nerveux (1876).
harcosai, orosz eretnekek, a raszkolnikok azon ága,
Duchesne (ejtsd.: dttsén), 1. André{\3X. Ghesnius, melynél nem papok, hanem öregek és asszonyok
Ducliesnius, Quercetanus, Querneus), francia tör- végzik az istenitiszteletet. Anna császárn uralténetbuvár, szül. Ile Bouchardban (Touraine) 158é., kodása alatt keletkeztek Moszkvában. Elvetik a
megh. 1640. máj. 30. Tanulmányait Londonban Szentháromságot, a szentségeket, nincsenek tempés Parisban végezte Richelieu királyi történet- lomaik, egyedüli imádságuk a Miatyánk az esküt
írónak nevezte ki. Mvei közül megemlitendök
és háborúskodást elvetendnek tartják és kezdetHistoire d'Angleterre, d'Écosso et d'Irlande (Paris ben vonakodtak is a világi hatóságnak engedel1614, bvítve 1634 1640-ig kiegészítve 1657, 2 meskedni és adót fizetni. Keletkezésök óta üldözköt.) Histofre des papes jusqu'á Paul V. (1616, 2 tettek, míg végre I. Sándor alatt nyugalmat kezdköt. és 1645) Histoire des rois, ducs et comtes de tek élvezni és a tauriai kormányzóságban kaptak
Bourgogne (1619—1628, 2 köt.). Pontosabb forrás- biztos lakóhelyet. I. Miklós (1841) Kaukáziába hegyiijteményei : Históriáé Normanuorum scriptores lyezte át ket.
antiquiores ab ülis gestas explicantes ab 838—
Duchovscsina, az ugyanily nev járás szók1220 (Paris 1619, 1 köt.) ; Históriáé Francorum helye Szmolenszk orosz kormányzóságban, a
scriptores coaetanei ab ipsius gentis origine ad Chvosztec ós Carevics foly ócskák mellett, 3115
Philippi IV. tempóra (u. o. 1639—49, 5 köt.). Ez lak., brcserzéssel és faggyufzéssel.
utóbbit a 3. kötettl íia, Francois adta ki.
Dncic (ejtsd: —csics), Jovan, szerb fró, szül. Tre2. D., Antoine Nicolas, 1. Duch.
binjében, Hercegovinában 1874 febr. 4. Eleinte
3. D., Loim Maria Olivier, francia történetíró, néptanító volt, azután a szerb kormány támogaszül. 1843 szept. 13. Saint-Servan-ban (lUe et tásával Genfben és Parisban tanult. Belgrádban
Vilaine). Elvégezvén Rómában a teológiát, 1877. hirlapfró és a Politika c. lap szerkesztje, majd a
az egyháztörténelem tanára lett Parisban, 1895. szerb külügyminisztérium tisztviselje volt. 1910a római École frangaise igazgatója. 1887-ben a ben konstantinápolyi szerb követségi attasé lett,
L'École pratique des hautes études, 1888. az Aca- honnan Szófiába helyeztetett át. Költeményeket,
démie des Inscriptlons et Belle-Lettres, 1910. az elbeszéléseket, útirajzokat és kritikákat írt. VerAcadéraie frangaise tagja. Számos értekezésén seit a szerb irodalmi társaság (Zadmga) adta ki
kívül a középkori Rómáról (a Mélanges d'archéo- 1908. két kötetben. Prózai mvei közül kiválnak
logie et d'histoire folyóiratban) nevezetesebb mü- a Piave legende (kék legendák) cím alatt megjevei
Origine du culte chrétien (3. kiad. 1903)
lent szimbolikus elbeszélései és mesterileg megírt
Mémoire sur rbrigiiie des diocéses épiscopaux Svájci levelei.
dana l'ancienne Gaule (1890) Étude sur le Liber
Ducis {eitsá: dttszisa), Jeaii Frangois, francia
Pontiflcalis (1886-92) ; Fastes épiscopaux de l'an- drámaíró, szüLVersaillesban 1733 aug. 22., megh.
cienne. Gaule (1893—99); Histoire ancienne de u. 0. 1816 márc. 31. A forradalom viharaiba nem
l'église (1908-ig 2 k.) ezt a könyvét Indexre tet- ártotta magát s mint XVIU. Lajos tántoríthatatték, mire D. kifogásolt tanait visszavonta.
lan hive, a Napóleontól felajánlott szenátori állást
4c. D. pere, francia demagóg, 1. Hébert.
és 40,000 frank fizetést visszautasította. Nem volt
Dnchesne-szakasz. A német btkvnek az 1876 tehetségtelen író, de annyira rabja volt a hagyofebruár 26-iki novella által utólag felvett 49a mányoknak, hogy tragédiáiban, melyeket pedig
:

:

'

:

.

,

—

;

;

;

;

;

;

:

;

;

_

Duck

Shakespeare nyomán írt, akiért szintén lelkesült,
habár egy kukkot sem tudott angolul, jobban megtartotta a szabályokat, akár a klasszikus iskola
hívei. Hamlet (1764), Roméo et Juüette (1772), Macbeth (1784), Othello (1792) az ö átdolgozásában
inkább hasonlítanak Voltaire tragédiáihoz, mint
az eredetiekhez s ma már elviselhetetlenek. Néhány kisebb költeménye nincs minden báj híján,
összes mveit 1813. adta ki 3 kötetben, hátrahagyott mveit Carapenon rendezte sajtó alá (1826).
V. ö. 0. Leroy, Btude sur la personne et les écrits
de D. (Paris 1832) G. Penning, D. als Nachahmer
Shakespeares (Bremen 1884).
Duck (Dm), Jákob, hollandi fest, szül. Uti'echtben 1600 körül, megh. 1660 után 1621. az ottani
festöcéhbe mint tanuló lépett be, azután Haarlemben Hals Prans és Dirk alattképezte magát tovább,
az utrechti céh mestere lett Haarlemben, végre Hágában élt. Uri és hölgytársaságokat, korcsmai és
katonai jeleneteket ábrázoló apró képeket festett
nagy -számmal, melyek közül a legsikerültebbek a
kasseli, lipcsei, müncheni, bécsi, drezdai stb. gyjteményekben vannak. A budapesti Szépmvészeti
Múzeumban lev, Örszobát ábrázoló képe töröl
;

.

;

;

4

^

Dúcos növés

kezdette meg pályáját Parisban, de késbb kizárólag az irodalomnak élt. Els mvei, melyek nevét ismertté tették Considération sur les moeurs,
Confessions du comte do*** (1741) Histoire de
Louis XI. (1745) és Mémoires sur les moeurs du
XVII. siécle (1749) 1747, az akadémia tagjának
választotta, melynek 1755. örökös titkára lett.
1776. beutazta Olaszországot s ennek eredménye
a Considération sur l'Italie (1791).
müve Mémoires secrets sur les régnes de Louis XIV, et
XV. (Paris 1791, 2 köt., új kiad. 1864). Összes
munkáit kiadták Auger (Paris 1821, 9 köt.) és Villenave (u. o. 1821, 3 köt.). V. ö. Lebourgs, Un
homme de lettres au XVIII. siécle (Paris 1902).
Dúcolás. Midn valamely alapozásnál az alapgödröt függleges oldalakkal ássuk ki, a partfalakat meg kell támasz:

;

;

F

tani,

nehogy beomol-

janak.

úgy

:

Ez rendesen
hogy az

történik,

oldalakat pallókkal
bélelik s az átellenes

pallósorok közé gerendákat (dúcokat) fe-

metszett katona-alakjaival elég érdekes.
szítenek. Ezen pallókDuckerts, Jules, volt belga fökonzul Budapesból és gerendákból
ten, szül. Hadimontban, Verviersmellett (Belgium),
álló ideiglenes tá1849 márc. 19. Magyarországi fökonzullá 1886. masztó szerkezet kénevezték ki s ez állásában maradt 1897-ig. Rend- pezi a gödör D.-át (1.
Dúcolás (egy alapárok metszete).
kívül melegen érdekldött a magyar közigazga- az ábrát). Az alagút
tási viszonyok iránt s bejárván országunkat, építésben és a bányamívolésben szokásos D.-okról
tanulmányútja eredményeképen Hongrie címmel (ácsolatokról) 1, az illet címszók alatt.
érdekes tanulmányt írt, melyben kiváló figyelmet
Dacos (ejtsd: dükó), 1. Jean Frangois, a francia
fordított a magyarországi mipari és házi ipari konvent tagja, szül. Bordeauxban 1765. A törvényspeciaUtásoki'a. Késbb a Balkán vidékein is uta- hozó gylés, azután pedig a konvent tagja volt.
zott s errl 1891. Dalmatie, Bosnie et Hercegovine Girondista létére
is osztozott elvtársainak sz^ocím munkát írt. 1910 óta barcelonai belga fö- morú sorsában s 1793 okt. 31. lefejezték. Ismerekonzul.
tes az a beszéde, melyet a halálraítéltek utolsó
Duclair-kacsa. Francia kacsafajta, mely nevét bankettjón a Mvégeztetést megelz éjjelen tarDuclair-hegység után (Normandia) kapta nagyon tott.
hasonlít a roueni kacsához, amelynél azonban va2. D., Roger, gróf, francia államférfiú, szül.
lamivel nagyobb és gyorsabb fejlésü. A D.-t a Du- Daxban (Landes) 1754., megh. 1816 márc. 16,
clair környékbeli kisgazdák fleg télire nevelik. A nagy forradalom kitörésekor ügyvéd volt, 1791.
Melegen, a konyhákban tartják aj ércéket, melyek a büntettörvény szék elnöke, 1792. a konventtagja
októberben kezdenek tojni a tojásokat rendesen s 1794. a jakobinus-klub elnöke lett. A király
tyúkok és pulykák költik ki. Febievelésük 8 hét halálára szavazott. A direktórium alatt buzgó
alatt van befejezve
akkor mint kihizlalt kacsák védje volt a köztársaságnak a királypártiakkerülnek a piacra.
kal szemben. Ehiöke volt az idsbek tanácsának
Duclerc (ejtsd: dttkierj, CMrles TJiéodore Eu- és Sieyés ajánlására a direktóriumba került
gé7ie, íi-ancia politikus, szül. Bagnéres de Bigorre- (1798). A brumaire 18-iki államcsíny utón Bonaban 1812 nov. 9., megh. Parisban 1888 júl. 21. partét, Sieyést és D.-t az ideiglenes konzulátus
Eleinte mint hírlapíró mködött. 1848-ban bevá- tagjaivá választották s D. a szenátus alelnöke
lasztották a nemzetgylésbe s másfél hónapig lett. I. Napóleon császár grófi rangra emelte, 1815.
pénzügyminiszter volt. Azután visszavonult a po- pedig pairré tette, A második restauráció után
litikától s közgazdasági téren mködött. Az Ebro mint királygyilkost számkivetésre ítélték és ekkor
csatornázására alakult társulatnak egyik intézje Németországba menekült, hol 1816, Ulm környélett s a spanyol Credit mobilier élére állott. 1871- kén kocsija felfordulása következtében
életét
ben a francia nemzetgylésben, 1876. a szenátus- veszté.
ban foglalt helyet 1882— 83-ig miniszterelnök és
Dúcos növés (növ.), a farostok növekedésükkor
külügyminiszter volt. Irodalmi mvei közül em- az egyenes iránytól részint a kerület, részint pelítend a Gamier-vel együtt írt Histoire de la dig a sugár irányában kitérnek, hullámzatosan
politique flnanciére de la Francé depuis Henri IV. futnak (Jmllámos farost), mint ez pl. a krisben meg
(1846).
a mezei juharban gyakori.Ez a ^a&os/a (Fladerholz).
Dnclos (ejtsd: dttkió), Churles Pinot, francia tör- A farostoknak ilyen kitérését gyakran nagy és
ténetíró, szül. Dinantban (Bretagne) 1704 febr. ers bélsugár, máskor az alvó rügyek buja elága12., megh. Parisban 1772 márc. 26. Mint ügyvéd zása szokta kisémi. Ez utóbbi csomoi'os fa (Maser
;

;

;

;

:

—

Ducpétiaux

o

—

Duda

mely minden fafajnál elfordul sokszor és fiziológia tanára volt. Nagyobb mvei Fauné
máskor élsköd növények, külö- fran^aise (Paris 1821—1830, 90 füzet) De l'ornösen gombák (jegenyefeny) vagy az alvó rügyek ganisation des animaux (Strassburg 1822) Cours
de phj-siologie général et comparéo (Paris 1835)
buja elágozása okozza (fekete nyár).
Ducpétiaux (ejtsd: dttkpetjó), Edouard, belga Ostéographíe (u. o. 1839 54, 4 köt.) Manuel de
publicista, szül. Brüsszelben 1804 jún. 29., megh. malacologie et de conchyliologie (Strassburg 1825—
1868 júl. 21. Ügyvédi pályára lépett s Belgiumnak 1827) ifanuel d'actínologie et de zoophvtologie
Hollandiától való elszakításában buzgón közre- (u. 0. 1834—37, 100 táblával). 1817— 25-ben fmködött. 1831-ben a kormány a börtönök és szerkesztje volt a Journal de physique c. folyóholz),

:

;

küls

sértések,

;

;

—

;

;

közjótékonysági intézetek ffelügyeljévé nevezte iratnak.
Dúc-sejt, 1. Idegrendszer.
ki s mint ilyen nevezetes reformokat valósított
Ducsity Nityifor, szerb történetíró, szül.
meg a börtönügy terén. 1861-ben lemondott hivatoláról s irodalmi úton igyekezett reformjait Lugán, Raguza közelében 1833 dec. 3., megh.
terjeszteni, miközben eddigi liberális felfogásával 1900. Hiányos kolostori nevelését felntt koráin
szakítva, a klerikálisok táborába ment át. Számos pótolta s filológiát és történetet tanult Belgrádközül említendk Des progres et de l'état ban és Parisban. Visszakerülve onnan, szerzetes
létére beállt katonának s kétszer részt vett a szeractuel de reformé pénitentiaire (Bruxelles 1837
1838) De la condition physique et morale des bek harcaiban a török ellen 1861—62. Monte"unes ouvriers (u. 0.1843) Des conditions d'appli- negróban és 1876. Szerbiában, hol az ibari csapa3tion du systéme de l'emprlsonnement séparé ou tok vezére is volt. Ezután, leginkább Szerbiában,
rellulaire (u. o. 1857)
La question de la charité fleg az irodalomnak élt; a püspöki méltóet des associations religieuses en Belgique (u. o. ságot visszautasította s mindvégig archimandrita
maradt. Irt történeti, régészeti, néprajzi és föld1859, 2. kiad.).
Ducrot (ejtad dttkró), Augiiste AUxandre, francia rajzi dolgozatokat fordított oroszból és franciáhadvezér, szül. Neversben 1817 febr. 24., megh. ból, résztvett az újabb szerb egyházi törvények
Versaillesben 1882 aug. 16. Elbb Afrikában szol- szerkesztésében. Összes mvei 9 kötetben jelengált 1859. tábornok lett s Canrobert alatt dandárt tek meg Belgrádban 1891—99.
vezényelt az osztrákok ellen. Altábornaggyá elDuctio (lat.) a. m. vezetés. Ditdus, vonal,
léptetve, 1869. Strassburgban hadosztályparancs- sor, különösen a betk sora az írásnál a boncolásnok lett 1870-ben mint hadosztályparancsnok har- tanban menet, különösen valamely mirigy kivecolt Wörthnél. A Sedan-felé indított hadseregben zet csöve.
z 1-s hadtestet vezényelte a sedani csata alatt
Daetns Curieri (Cuvier-féle vezeték), emIdc Mahon megsebesülése után a hadsereg veze- brionális gyüjt^r, mely az akkor még kevésbbé
tését D. vette át s a francia sereg visszavonulását fejlett véna iugullaris s a késbb visszafejld

mve

:

;

:

;

;

;

:

;

;

:

;

rendelte el oly idben, amikor legalább

egy fészét cardinalis véna összefolyásánál kezddik, a túloldalival, valamint a véna omphalomesentericák-

még meg lehetett volna menteni ,de ekkorWimpfEen

kormánytól kapott rendelettel, kal és umbilicalisokkal együtt a sinus venosust
alkotja, ahonnan a vér a jobb pitvarba ömlik.
cia sereggel D. is hadifogságba esett becsületsza- Késbb, midn a sinus venosus beleolvad a jobb
vát adta, hogy Pont á Moussonba fog utazni s ott pitvarba (1. Szív), a két D. közvetlenül oda tor•majd jelentkezik a porosz katonai parancsnokság- kollik be. További sorsát 1. Érrendszer.
nál ezt D. pontosan meg is tette, de a jelentkezés
Duczó, Msk. Njritra vm. pöstyéni j.-ban, (i9io)
után polgári ruhában megszökött s szerencsésen 155 tót lak. u. p. Moraván, u. t. Pöstyén.
eljutott Parisba, hol a szervezett hadierk (U. hadD'Cd., tudományos állatnevek mellett d'Vdesereg) fvezérévé nevezték ki. Nov. 30. nagyobb- kem Jules belga természettudós nevének rövidítése.
részt nemzetrökbl képezett seregével a Parist
Dúd (Diiúd, a középkorban Magyar- és Ménlökörülvev német hadsereget megtámadta, de azon Dúd), nagj'k. Arad vm. temovai j.-ban, (i9io) 1783
át nem törhetett jan. 19. ismét kirohanást kísér- oláh lak., postaügynökség u. t. Temova. Vidékén
lett meg, de sikert ekkor sem ért el ujonc-seregé- mintázásra és edénykészítésre alkalmas agyag
vel. A háború befejezése után nyíltan a monarchia fordul el, azonkíviü rézbánya is van.
hívének vallotta magát s mint hadtestparancsnok
Duda íol. Cornamusa, Piva: franc. Musette,
elkészületeket is tett a köztársaság megbuktatá- Sourdeline ; ang. Bagpipe), egyike a le^gibb
sára, amiért rendelkezési állományba helyezték. népies hangszereknek. Minden történelmi népfajKét hadtörténelmi forrásmvet írt: Lajouméede nál divatozott különféle elnevezések alatt, de keSedan (Paris 1871) és La défense de Paris (4 köt., letkezésének helye s feltalálója ismeretlen. Sokan
u. 0. 1876—78). E müveirl még ellenségei, a görög találmánynak tartják, hol symphoneia volt
i'^-metek is elismerik, hogy ritka pártatlansággal a neve, mint minden oly hangszemek, melyen
alapossággal tárják el az eseményeket. Elet- egyszerre több hangot lehetett megszólaltatni. A
lujzát és a vele kapcsolatos eseményeket gyerme- régi zsidóknál is ily néven fordult el, hova valókei íri;ák meg a La vie militaire du général D, színleg a görögöktl származott át. A rómaiak
daprés sa correspondance (2 köt., Paris 1894) c. tibia utriadaris, majd késbb cornemxis néven ismben.
merték. Lassankint minden európai népnél elterDucrotay de Blainville (qjted: dtikroté de bieSvii), jedt, fleg a hegjd lakóknál, hol még manapság
Henri Marié, francia zoológus és anatómus, is nagy mértékben divatozik. Kedvelt hangszere
szül. Arquesban 1778 szept. 12., megh. 1850 máj, a skótoknak. A magyar- s oláhországi kárpáti
1. Parisban az egyetemen a zoológia, anatómia
hegylakók is széltében használják s más hiányában
lépett fel a párisi

amely

t nevezte ki a hadsereg fvezérévé. A fran;

;

;

;

;

—

Duda

népünnepek, lakodalmak s más népies ünnepségeknél a D. a legkedveltebb hangszer (legprimitívebb válfaja a csimpolya). Levegvel töltütt kisebb-nagyobb terjedelm töml, alul és felül sípokkal ellátva. Az alsó egyes vagy ketts síp a folyton búgó basszust képviseli, a felsk pedig nyilasokkal is el vannak látva az ujjak számára. Kezelje balkézzel a nyakára kötve tartja, jobb kezével pedig a tömlt nyomkodja s ajkával a fels
sípokba fúj. Rendesen kecskefej a dísze, mintegy
jelezve ezzel a hegyi pásztori életet. Hangja
kellemetlen és metsz.
a.

Duda, D.-fa (növ.), Somogy vmegye déli részén
m. eperfa gyümölcse, eperfa dudázni a. m.
;

epret szedni. L.

Ejierfa.
Golutea.

Dudar, kisk. Veszprém vm. zirczi j.-ban, a9io)
1185 magyar lak., postahivatal u. t. Zircz.
Dudás Gyula, történetíró, szül. 1861 nov. 19.
Zentán, megh. 1911 jan. 9. Elbb Zomborban kereskedelmi iskolai tanár, egyszersmind a BácsBodrog vm. tört. társaság titkára, azután kir.
tanfelügyel volt. Számos történeti és vegyes
;

cikket írt különböz folyóiratokba és hírlapokba
önállóan pedig következ munkái jelentek meg
zentai csata (1885) Bács-Bodrog vármegye
régészeti emlékei (1886);
zentai ütközet és
Szeged visszavétele (1887)
szabad hajdúk története (1887)
szeged- alsóvárosi templom,
vészeti szempontból (1887); Bács-Bodrog vár;

;

;

A

A
A

m-

megye egyetemes mowo^rní^áya (1896,Gros8chmied
Thim közremködésével) A bácskai és bánsági szerbek szereplésének története a XVI. és
XVII. sz.-ban (1896); Bács-Bodrog vármegye
nemes családai (a várm. tört. társulat évkönyvéés

1881. Rövid ideig segédlelkész volt Bánban (Trencsén vm.), azután tanár lett a szemináriumban
Nyitrán, majd u. o. teológiai tanár és 1800. felsbb leányiskolái igazgató. 1906 óta a budapesti
tudományegyetemen az ágazatos hittan nyilv. r.
tanára. 1907-ben c. apát. 1908— 9-ig hittud. kari
dékán. Irt cikkeket a vidéki lapokba, a Magyar
Síónba, a Hittudományi Folyóiratba, a Religióba
sth.Munkái: Katolikusegyház szertartási nyelve
(Nyítra 1883) Guizot, b. Eötvös, Trefort és a kereszténység. Apologetikai tanulmány (Esztergom
ker.
1890) Lessing^ Bölcs Náthánja (1890)
vallás apológiája (a Szt.-István- Társulat megbízásából, Budapest 1893);
magyar baptisták
szervezete (1907)
modernizmus és katholicizmus (1908) Származástan és világnézet (1909)
Bnbocsánat az segyházban (1910). 1906 márc.
;

;

;

;

Dudáim (héber), a szentírásban említett gyümölcs vagy virág, melynek szerelemkelt hatást
tulajdonítottak. Luther liliomnak fordítja, általánosan nadragulyának szokták fordítani.

A

a budapesti egyetemen végezte. Pappá szentelték

A

A

még

Dudaiürt (növ.), 1.

Dudich

6

;

ben 1896).
Du Deffand

(ejtsd: da deffan), Marié de VichyChamrond, marquise, francia szalonhölgy, szül.
1697 dec. 25. megh. Parisban 1780 szept. 23. 1718.
D. marquishoz ment feleségül, de nemsokára elvált
tle s attól kezdve szabad életet folytatott. Szeretje volt állítólag az orléansi hercegnek is, késbb
aztán viszonyt kötött Hénault elnökkel, mely ennek haláláig (1770) tartott. Szalonjában a nemzet
legünnepeltebb emberei gyltek össze, még akkor
is, mikor 1753. megvakult s a Szt.- József kolostorba vonult. Csak mikor 1758. társalkodónje,
l'Espínasse kisasszony tle elvált s társaságának
jó részét, különösen d'Alembert-t magával vitte,
maradt üresen a D. szalonja, s ekkor D. a Walpole

A

;

óta szerkeszti a Religiót.

Duden, Konrád, német filológus, szül. Bossigt
aWesel mellett, 1829 jan. 3., megh. 1911
aug. 1. Sonnenbergben (Wiesbaden mellett). Gimbirtokon,

náziumi tanár és igazgató elbbSoestban ós Schleizban, 1876 óta Hersfeldben. Leginkább a német
helyesírás kérdéseivel foglalkozott s tagja volt az
ezen ügyben 1876. egybehívott konferenciának.

Fmvei

Die deutsche Rechtschreíbung (1872)
Die Zukunftsorthographíe (1876); Orthographísches Wörterbuch der deutschen Sprache (7. kiad.
1902) Etymologie der neuhochdeutschen Sprache
mit einem ausf ührlichenWörterverzeichnis (1893).
Duderhofi hegyek, alacsony halomvidék közel
Szt. Pétervárhoz, legmagasabb pontja Carszkoje
Szel közelében 167 m. Homokk és mészk építi
fel
erdség borítja és mivel gyönyör kilátás nyílik innen a fváros felé, igen sokan felkeresik. 1767 óta német telepesek lakják.
Duderstadt v. Eichsfeld, az ugyanily nev járás székhelye Hildesheim porosz kerület egyik
legtermékenyebb völgyében, a Brohme folyócska
és vasút mellett, (1910) 6506 lak., ílanell,^apjués pamutkelme-készítéssel, keztyü- és dohánygyártással; egy XIV. sz.-beli kat. és egy XIII. sz.beli protestáns templommal, fgimnáziummal,
:

;

;

sr

bírósággal.

Dudevant, Amantine Ludle Aurore, D. bánevén Dupin, francia regényírón,

róné, családi
írói

álnéven George Sand,

1.

Sand.

Dudich V. Dudith András, pécsi püspök, szül.
Budán 1533., megh. Boroszlóban 1589 febr. 23.

n

Anyja velencei
volt, az elkel Sbardellaticsaládból. Fiskolai tanulmányait is Olaszországban, Padovában végezte. Tovább képezte magát

angolországi útjában, utóbb pedig Parisban, hol a
keresett görög és keleti nyelveket tanulmányozta. Oláh
vigasztalást. Mint írón világos stílusával és találó prímás gyors egymásutánban apostoli fjegyzvé,
ítéletével tnt ki. D'Alemberttel, Hénaulttal, Mon- esztergomi kanonokká, budafelhévizi préposttá s
tesquieuvel s másokkal folytatott levelezései Cor- tinnini püspökké neveztette ki t. Dacára fiatal
respondances c. alatt 1809. jelentek meg 2 kötet- korának, 1561. a nagyszombati tartományi zsinat
ben, Lettres á Walpole cím levelei pedig (melyek Kolosváry János csanádi püspökkel együtt
közt vannak a Voltairehez írottak is) 1810. Lon- küldte el a trienti zsinatra a magyar egyház képdonban. Kiadatlan leveleit Correspondance inédite viseljéül. A zsinaton, ahol nagyon feltnt szónoki
c. a. 1859. Saint Aulaire adta ki. V. ö. M"" de készültsége és tudása (5 beszédet mondott), Ferdil'Espinasse et la Marquise D. (Paris 1877).
nánd császár refonntörekvéseinek lelkes támoDndek János, egyetemi tanár, egyházi író, gatója volt. Hazatérve elbb csanádi, majd 1563.
szül. Aranyosmaróton 1858 jül. 22. A teológiát pécsi püspök lett. 1565-ben a lengyel királynál
Horace-szal folytatott

bens viszonyban

t

—

Dudik
járt követségben. Itt beleszeretett Strass

Regina

ner

udvarhölgybe, akinek kedvéért a protestáns
vallásra tért át. Regina halála után egy lengyel
özvegyasszonyt vett el, akinek nagy vagyonából
gyermekével együtt kényelmesen élhetett. Gyakran váltott levelet kora több jeles emberével,
mink pl. Béza Tivadar, Justus Lipsius, Socinus,
Melius Péter, Báthory István erdélyi fejedelem,
Forgáeh Ferenc, Berzeviczy Márton, Kovacsóczy
Farkas stb. E levelek részint a gyjteményes
kiadásokban foglaltatnak, részint még kiadatlanok. A kéziratok a Nemzeti Múzeum kézirattárában riztetnek. Több olasz és görög müvet fordí-

munkát kiadott még életében.
Commentarius de Cometarum signiflcatione et
Dissertationes novae de Cometis (Basel 1579).

tott latinra s több

Pl.
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Dudor

Dudits Andor, fest,

szül.

Budapesten 1866.

Elbb Bécsben L'AUemandnak
1886. pedig

volt tanítványa,

Münchenbe ment, ahol HoUósy, Her-

terich és Liezen-Mayer voltak mesterei.

A

pét,

rendel órában címt, 1890.

Els

ké-

állította ki

Münchenben. 1892-ben Budapestre jött Benczúr
Gyula mesteriskolájába, ahol 1897-ig maradt. Ez

idben életképeken kívül

vallásos tárgyú festméígy Szent Istvánt (a Samassaféle egyháztörténeti pályázaton nyert díjat, most
a recski templom foltárképe). Szent Norbert
megtérését (1897, Ipolyi-díj). Történeti képei közül a Fiumei adománylevél (Fiume) és az Aranybulla (I. díjjal jutalmazott pályam), végül a
Kardvágás (freskó. Országház, 1898) mutatják
a monumentális festészet terén elért sikereit. Az
utóbbira megkapta a 2000 K-ás Lotz-díjat. Legújabb nagy
a breznóbányai templom freskódísze. Dekoratív mvei
a budapesti kbányai
polgári serfz népszinház-utcai házának mozaikdísze, kupola-mozaikok a budapest-kerepesi temet árkádos sírboltjain. 1912-ben Jezsova cím
nagy olajfestményére a Mcsarnokban megkapta
a Társulati díjat.
Dudley (^tsd: dSddii), város Worcester angol
countyban, vasutak és csatornák keresztez pontján, (1911) 51,092 lak., vasérc- és szénbányákkal,
nagy vasmvekkel és jelentékeny üveggyártással
a mellette lev parkban egy VIII. sz.-beli
kastély romjai láthatók.
Dudley (ejtsd: dddU), angol fnemesi cím, melyet
több család viselt. Nevezetesebb tagjai
1. D. John, szül. 1502., lefejezték 1553 aug.
22. Egyike volt VI. Eduárd Miály gyámjainak,
ki
elbb Warwick grófjává, majd 1551. Northumberland hercegévé nevezte ki. Korlátlan ha-

nyeket

is festett,

dolgozatai s költeményei késbb adattak ki,
valamint beszédei is Dudich Andreáé Orationes
Praelatus est ac Dis5 in Con. Trid. habitae
sertationem de vita et scriptis auctoris historicam
adiecit Lorandus Samuelfy (Halle 1743), D. A.
Orationes in Conc. Trid. habitae. Apológia ad
Maxim II. Commentarius pro Conc. libertate stb.
V. ö. Magyar fpapok a tiienti zsinaton (Esztergom 1862) Margalits E., D. A. élete (Századok
31. évf.)
Hegeds J., D. életéhez (írod. Közi.
1900) Themistios és Dudith (u. o. 1901).
Dadik, Beda Franziskus, osztrák történetíró,
szül. a morva Kojeteinban 1815 jan. 29., megh. Raigem kolostorban 1890 jan. 18. Korán lépett a bencés rendbe, melynek egyik legtudósabb tagjává
vált. 1840— 54r-ig Brünnben tanárkodott s azután
a morvaországi rendek megbízásából hozzáfogott
Morvaország nagyszabású történetéhez, mely
érdekében számos bel- és külföldi levéltárban kutatott. 1860-ban adta ki annak I. kötetét Máhrens
allgemeine Geschichte címen, melybl 1860—90. talommal rendelkezett s vetélytársát, Sommerset
összesen 12 köt. látott napvilágot. Az utolsó kötet, herceget a vérpadra küldte (1552). Legifjabb
mely az Anjouk korabeli történetet tárgyalja fiát, Guildfordot összeházasította Grey Johanná(1350-ig), valamint a korábban megjelent kötetek, val, VIII. Henrik nvérének unokájával s reá
hazai törénetünkre nézve is fontosak. Ez okból a vette a beteges királyt, hogy nvéreinek, Máriámagyar akadémia és a magy történ, társulat is kül- nak és Erzsébetnek mellzésével Johannát jelölje
tagjává választotta; 1865 óta a bécsi akadémiá- ki utódjának. D. a király halála után csakugyan
nak is tagja volt. 1866. részt vett (a vezérkar Johannát kiáltatta ki királynnek, de a parlakíséretében) az olasz hadjáratban, 1869. pedig ment Máriát ismerte el törvényes uralkodónak, D.
Ferenc József királyunkat keleti útjára kisérte börtönbe került s mint felségsért kivégeztetett.
Fiát, Guildfordot 1554 febr. 14. végezték ki Grey
hisztoriográf minségben. Nagyszámú egyéb
vei Máhrens gegenwártige Zustande vom Stand- Johannával együtt. Egy másik fia, Eóbert, mint
punkt der Statistik (1844, 4. köt.) Forschungen Leicester grófja (1. o.) Erzsébet királyné alatt nein Schweden fiir Máhrens Qesch. (1852) Iter ro- vezetes szerepet játszott.
mánam (1855, 2 köt.); Waldstetns Korrespondenz
2. D., Bobért, Leicester gróf fia, szül. Sheen(1865—66) Des Herzogsthums Troppau ehema- ben (Surrey) 1573,, megh, 1649 szept, 6. Atyja öt
lige Stellung zu Máhi-en (1857) Waldstein, von törvénytelen származásúnak tartotta, azért sem
seiner Enthebung vom Generalat bis zur aber- javait, sem címét nem örökölte. Késbb Itáliába
maligen Übemahme des Armeekommandos (1858) költözködött, katolikussá lett s többnyire II, CoDie Münzen d. deutschen Ritterordens (1858) ; Die simo nagyherceg firenzei udvarában élt. II. FerArchive in Galizien u. Ladomerien (1867) Die dinánd császár a northumberlandi hercegi címet
Kleinodien d. deutschen Ritterordens (1866) Erin- adományozta neki. Nagy érdemeket szerzett Linerungen an d. Feldzug in Italien 1866 (1867) Die vomo kikötjének emelésével, s írt egy munkát is
Kaiserreise nach d. Orient 1869 (1870) Schweden Deir arcano del maré címen (1661, 3. kiad. 6 köt.).
in Böhmen u. Máhren 1640—50 (1879). Ez a
Dudleyit (ásv.), a margaritnak gyöngyfény,
munka különösen I. Rákóczi György fejedelem bronzsárga mállási terméke. Lelhelye CuUatörténetére nézve bir fontossággal. Szent Erzsébet kenze-Miiie (Carolina) és Dudleyville (Alabama).
ereklyéinek feltalálása c. munkáját a pesti növenDudor (növ.), a növénytanban helytelenül haszdékpapság magy. egyh. írod. iskolája 1864. ma- nált kifejezés, melyet újabban kezdemény szóval
gyarra fordította.
helyettesítenek (1. o.).
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Duf.

mint félszigeten, Soria spanyol tartományban, a 2246

D.-náme a neve egy híres, népies mese- m. magas Úrbion-hegy lábánál ered eleinte DK.könyvnek, melyben keretesen vannak^a hindu ere- nek folyik, Soriánál délnek fordul, késbben pedet mesék beleillesztve. Egy férj ugyanis, aki dig Ny.-nak. A Valladolid melléki síkságon felelutazás eltt áll, egy papagályt vesz a házába és veszi a Pisuergát, Cegát és Adaját, odább pedig a
elutazta után rossz útra akar térni a felesége a Valderadueyt és Eslát. Ez utóbbinak, egyik vízbeszél papagály azonban lebeszéli t rossz szán- ben legbvebb mellékfolyójának felvétele után
dékáról és minden este más-más mesével riasztja magas, meredek sziklák rendkívül szk, de mély
öt vissza. A könyv nagyon el van terjedve a török mederbe szorítják és folyását rohamossá teszik.
nép közt, amely népmeséi közé nem egy motívu- Az Agueda felvétele után portugál területre lép
a bempostai v. peredoi szakadékban lesz legkesmot vett át e könyvbl.
kenyebbé, itt egyik partjáról a medre közepén
Dudu, folyó, 1. Aruvimi.
Dudu (állat), 1. a búbos banka (JJpupa epops álló sziklára és errl másik partjára ugorhatni
2. iJ., madár, 1. Sao Joao da Pesqueiránál egy hatalmas szirt álL.) népies neve. L. Banka.
lott útjában, amely a hajózást akadályozta, de
Dodo.
Dudva (növ.) a. m. lágyszárú növény (1. o.), el- robbantásokkal meglehetsen eltakarították ezlentétben a fásszárú növényekkel. Némelykor után elfolyik a pompás dourói borokat term halmok mellett, elválasztja Portó utcáit Villa Nova
gj'om vagy gaz helyett is használják.
Dudvág, a Vág vízrendszerének egyik tagja s de Gaia nyaralóitól ós kertjeitl és Poz do Douroa Duna baloldali mellékfolyója, Nyitra vm. vág- nál az Atlanti-óceánba torkollik. Torkolata kesújhelyi j.-ban Császtkócz mellett a Vágba öml keny, sziklás, a nyílt óceántól ketts gát zárja el
Dubovából kiszakad s a Vággal párhuzamosan Portugáliában felveszi a Sabort, Tuát, Tamegát,
D.-nek folyik; Szilád közelében Pozsony vm. te- Coát, Tavorát és Paivát. Torkolatába egészen
rületére lép át. Vízkeletnél DK.-nek fordul s Ki- Portóig a hajók, csekély mélységénél fogva (2*5
rályrévnél a Fekete vízzel egyesülve, Alsónyárasd m. tengerapadás idején), csak nehezen evezhetnek
és Guta közt, Komárom vm. határán, az érsek- be. Egész hossza Gerardo Pery szerint 780 km.,
újvári Kis-Dunába ömlik. Hossza mintegy 100 amibl közel 200 hajózható, vízvidéke 97,760 km".
km. Jelentékenyebb mellékvizei csak jobboldal
Daetto (ol.), a duo szó kicsinyítése a zenében,
fell vannak, ú. m. a Blava, Spáczai patak, két énekhangra egy vagy több hangszer kíséreTrnava, Pama, Gidra és Fekete víz. Számos adat- tével írt darab. A D. a dalmben nagy szerepet
ból kitnik, hogy a XIII. sz.-ban a Duna érsek- játszik nincs határozott formája, mert a helyzetújvári ágának a Dudvág torkolatán aluli része és hez képest különböz módon alakul. Az egyházi
maga a Vágduna is Dudvág nevet viselt. A po- Z).-nak már határozottabb formája van, mert ez
zsony vármegyei Lócz si temetje érdekes ada- vagy az ária mintája szerint van szerkesztve v.
lékkal szolgál e víz kulturális jelentségéhez.
koncertáló (és imitáló) stílust mutat. Az egyházi
Dudweiler, város Trier porosz kerületben, 6 D.-k kiváló mintája Pergolese híres Stabat makm.-nyire Saarbrückentl, a Sulz pataknál, vasút terje. A XVII XVIII. sz.-beli világi, de nem
mellett, (1910) 21,928 lak., szénbányákkal, vasm- színpadi D.-k, az ú. n. kamara-D.-k (Bononcini,
papagáj.

;

;

—

;

;

—

vekkel és Thomas-salak készítéssel. Közelében
van egy 200 év óta ég szóntelep, amelynek felületén kráterszer mélyedések láthatók.
Due (ol.) a. m. kett a zenében pl. D. volté
kétszer (a. m. bis) a D. voci
2 énekhangra, 1.
due és Corda.
Duellona, 1. Bellona.
Duellum (lat.) a. m. harc különösen párbaj.
Perduellis a. m, ellenség ésperduellio a. m. haza;

;

=

=

A

;

árulás V. felségsértés.

Dueaa (spany., ejtsd: dueSya) a. m. donna, különösen egy leány kísérje, felügyelje.
Duer, El, helység Egyiptom Siut tartományának Abu-Tig kerületében, a József-csatorna közelében, 7211 lak.
Duemák

az ívrétben nyomtatott, de
ívek, melyekbl két ívet
mindig az ábécé egy verzálbetüjével jelölnek és
bekötéskor egymásba dugnak. Aszerint, amint 3,
4, 5 V. 6 ívet tesznek egymásba, triterna, quaterna, quinterna és sexterna-nak nevezik. Ez
eljárást a nyomdászat feltalálása eltt a másolók,
de a nyomdászat feltalálásának els századaiban
a nyomdászok is használták, most már azonban
csak rendkívüli esetekben alkalmazzák. A nyomtatott ívek sorrendjét manapság számokkal jelölik,
Duero (portugálul Douro, az ókorban Durius), a legnagyobb vízterületü folyó a Pireneusi-

egymásba

(új-latin),

folyó

szöveg

:

:

:

Stefíani és társainál) az egyházi D.-k formáját követik. Zenedarabokat, melyek két obligát hangszer számára vannak írva, nem D.-knak, hanem
i)íío-knak neveznek, pl. Duo heged és zongora

számára. Kivétel olyan zenedarab, mely két
egyenl hangszer számára van írva, pl. két hegedre. Ezt D.-nak hívják. Két zongora számára
írt darab neve azonban ismét Duo, nem D. Ezt a
megkülönböztetést azonban nem minden nemzet
használja, a francia pl. mindig Duo-ról beszél.
Duez (ejtsd: düó), í^r^eóf, francia fest, szül. Parisban 1843 márc. 8., megh. u. 0. 1896 ápr. 4.
Pils tanítványa, els sikerét 1873. Mézeshetek
c. egészen modem, elegáns, rendkívül gyöngéd
színezés festményével aratta. 1874-ben Fény és
nyomorúság c. kétszárnyú képével érmet nyert.
Legkitnbb
a Szt. Cuthbert legendáját ábrázoló nagy háromszárnyú festmény (1879., a

mve

Luxembourg-múzeumban), melynek modem naturalisztikus kivitele különös ellentétet

alkot

a

képez csudás eseményekkel. Ugyanez
úton járt késbbi mveiben is Assisii Szt. Ferenc
rózsái (1884) VergiUus az erdben (1889), stb. D.
kitn, sokszor bizarr színezés arcképei közül
tárgyát

:

;

legsikerültebb Butin ülysse-é (1880) és Neuville-é
(1881).

Duf., az állatok latin neve után Dufour
francia zoológus (1. 0.) nevének rövidítése.
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Dufour

gatta Írországot a nagy éhínség idején, mirl
(ejted: düfó), Pier7'e Armand, szül. 1795
Bordeauxban, megh. 1877 okt. 15. Pa- Narrative of a journey from Oxford to Skibberisban. 1815-ben a párisi vakok intézetének ta- reen during the year of the Irish famine c. mvét
nára, 1840— 55-ig igazgatója volt. A vakok neve- írta. 1859-ben beutazta Izland szigetét (Letlésének üg5'ében sok érdemet szerzett. Mvei kö- ters from high latitudcs, 8. kiad. 1887; ném.
zül fontosabbak Traitó de statistique (1840) Des Braunschweig 1860). Palmerston 1860. angol

Daiaa

febr. 15.

;

:

considérations sur leur état physique,
morál et intellectuel (1836) Lettres snr la charité
(1847); Notice historique sur l'institution des
jeunes aveugles (1852) ; Plan de l'organisation de
l'institution des jeunes aveugles (1863).
Dufaure (ejted: düfór). Jules Annund Stanisias,
francia államférflú, szül. 1798 doc. 4., megh. Parisban 1881 jún. 28. 1834-ben a kamarába lépett és
az alkotmányos szabadehü párthoz csatlakozott.
1836-ban Thiers államtanácsossá nevezte ki. Thiers
bukása után lemondott állásáról és az ellenzékhez
csatlakozott. 1839-ben rövid ideig birta a közmunkaminiszteri tárcát. 1848-ban, mint a nemzetgylés tagja, a köztársasághoz csatlakozott s
mint belügyminiszter 1848 szept. végétl dec. 20-ig
Cavaignac jelöltségét támogatta Napóleon Lajossal szemben. 1849 jún.-ban ismét átvette a belügyminiszteri tárcát, de már okt lemondott. Az
1851 dec. 2-iki államcsíny után visszavonult a politikai élettl. 1871. Thiers alatt mint igazságügyminiszter mködött, Thiers lemondása után
is
visszalépett. 1875-ben a Buffet-kabinetben átvette
az igazságügyi tárcát, 1876 pedig
maga alakított mérsékelt liberális minisztériumot, de még
ugyanazon év dec. 12. beadta lemondását. Mac
Mahon elnök Broglie bukása után 1877 dec. 13.
D.-ra bizta az új minisztérium alakítását. 1879-ben
visszalépett és azóta a szenátusban vezérelte a
konzervatív köztársaság híveit. V. ö. Piroti'\L. D.,
sa vie et ses discours (Paris 1883).
Dnfay (ejted: düfé), 1. CJiarles F^-angois de Cisteniay, francia fizikus, szül. Parisban 1698 szept.
14., megh. u. o. 1739 jún. 16. Eleintén a francia
hadseregnek kapitánya, késbb 1723-tól fogva a
párisi tud. akadémia tagja és 1732-tl fogva a párisi botanikus kert igazgatója volt. Az elektromosság történetében igen nevezetes szerepe van,

aveugles

;

;

állapította meg, hogy minden elektromos test
minden nem elektromos testet vonz, vele elek-

tromosságot közöl, mire azt taszítja; továbbá,
hogy kétféle elektromosság létezik: az üvegelektromosság és a gyantaelekfromosság. Az egynemek egymást taszítják, a különnemüek pedig
vonzzák egj-mást. D. elektromos kísérleteinek körülményes leírása a párisi tudományos akadémia
1733— 37-iki Mémoires-jaiban jelentek meg.
2. D., Guillaume, németalföldi zenész, szül.
Cambrayben, némelyek szerint Chimayben (Hennegau) 1400 táján, megh. mint kanonok Cambrayben 1474 nov. 27. Az els németalföldi zeneiskola feje. V. ö. Haberl, Bausteine für Musikgeschichte (Leipzig 1886) ; Stainer, D. and his contomporaries (London 1898).
Dufi (ejted döíf). Bkot család, l. Fife.
Duö (ejtsd döff), Mountstiiarí Élphinstone Grant,
angol író és politikus, 1. Grant-Duff.
Dnfferin (ejted: döfrin), Fi-ederick Temple
:

:

Blackwood, marquessofDand Ava,BSigo\ államférfiú, szül. Firenzében 1826 jún. 21., megh. 1902
febr. 12. ír szülök saija. 1846—47. megláto-

biztosnak küldte Szfriába a keresztényüldözés
megvizsgálása végett. 1864-ben helyettes államtitkár lett az indiai hivatalban, 1868. pedig a lancasteri hercegség kancellárja és a kabinet tagja.
1871-ben grófirangra emelték, 1872. pedig Kanada
fkormányzójává nevezték ki. 1879-ben pétervári
nagykövet lett, mely állást 1881 jún. a konstantinápolyi nagykövetséggel cserélte fel. 1882-t)en
Egyiptom közigazgatásának újjászervezésén fáradozott; 1884. India alkirályává nevezték ki. Ebben
az állásban az angol befolyást Afganisztánban megszilárdította s az indiai császárságot Birmával növelte. Elismerésül a királyné tnarquessofD. and
Ava és earl of Ava rangjára emelte. 1888 dec.
havában Rómába ment mint nagykövet; 1891—
1896-ig pedig Parisban volt nagj-követ. Mvei a
már említetteken kívül: The Honourable Impulsia
Gushington (szatirikus irat); Irish emigration
and the tenure of land in Ireland (1867) Con;

an inquiry int the state of Ireland (1866) Speeches and addresses (1882). V. ö.
Black, The marquess of D. and Ava (London
1903). Nejétl, szül. Hamüton grófiiótl, megjetributions to
;

Our viceregal life in India (u.o. 1890, 2. kiad.,
My Canadian joumal 1872—78. (1891).
Dníoar (eited:dttfúr), 1. Guillaume Henri, svájci

lent:

2 köt.)

;

tábornok cs kartográfus, szül. Konstanzban 1787
szept. 15., megh. 1875 júl. 14. Genfben. Mint
szaki tiszt egyideig Korfu szigetén, majd 1814 óta
Franciaországban szolgált. I. Napóleon bukása
után Genfbe tért vissza s a kezdeményezésére alapított thuni szövetségi katonaiskolánál a mszaki

m-

osztály vezetje

lett, mely iskoláöan llí. Napóleon
végzó tanulmányait. Ezalatt mvei is ismeretessé tették nevét De la fortiflcation permanente
(Genf és Paris 1824, 2. kiad. 1854) Mémorial
pour les travaux de guerre (1820, 3. kiad. 1854)
Cours de tactique (Genf 1840, 2. kiadás 1851;
ném. Tschamertól, Zürich 1842). 1831. a vezérkar
fnöke lett. 1833-ban megbízták Svájc nagy topográfiai térképének készítésével, mely (a ferde világítás alkalmazása által) korszakalkotó feladattal 1865. készült el (Dufour-térkép, 25 lap). A
«Sonderbund»-háborúban 1847. az elszakadt kantonokat legyzte, 1848. a szövetséges csapatok
élén Svájc területét a badeni felkelk ellenében
megvédelmezte. A neuenburgi viszály alkalmából
a kormány Parisba küldötte, hol (1856) a viszálynak békés kiegyenlítése érdekében mködött.
1864-ben elnöke volt a genfi nemzetközi kongresszusnak, mely a háborúban megsebesiüteknek és az egészségügyi csapatoknak sérthetetlenségét mondotta ki. Halála után megjelent még
Campagne du Sonderbund c. müve (Neuchátel
1875 németül a szerznek Sayous által írott életrajzával, Basel 1876). (Jeniben 1883. emléket emeltek tiszteletére és a Monté Rosa legmagasabb csúcsát is nevérl nevezték el. V. ö. Senn-Barbieux,
Das Buch vom General D. (8t.-Gallen 1878, 6. kiad.
1897) Geschichte der Dufourkarte (Bem 1896).

is

:

;

;

;

—

Dufrenit
2. J).,

Léon, francia zoológus,

szül.
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a Landes más, posta- és táviróhivatal. D.-ban jelentékeny
pamutfonó- és szövgyár van, mely több száz mun-

départementbeli St.-Sever helységben 1782., ahol
mint orvos mködött 1865 ápr. 18. bekövetkezett
haláláig. Kiválóan az Ízeltlábúak s ezek között a
rovarok és pókok anatómiai viszonyainak tanulmányozásával foglalkozott. Ö fedezte fel a rovarokban élsköd Gregarinákat s a Félfödeles szárnyuakról Rechorches sur les hémiptéres (1833)

kást foglalkoztat.
Dugarozás (ném. kalfatern, ol. cdafatare^
ang. to kaik, caiilk), a hajó-bókonyok, gerendák,
palánkok eresztékeinek kátrányos kóccal betömése
és szurokkal beöntése. A kócnak betömésére egy
vésalakú eszköz, a dugarozóvas szolgál, melylyel a gyengén összesodrott kócot fakalapács
címen nagyobb munkát írt.
(dugarozósulyok) segélyével az eresztékbe verik.
Duírenit (ásv.) a. m. Kraurit.
Dufrenoy (ejtsd mtTenokiPierre Armand, francia Nagyobb tengeri kikötkben, kiváltképen oly hemineralógus ós geológus, szül. Sevranban (Seine et lyen, hol hadihajók építtetnek, a D.-t külön munOise) 1792 szept. 5.,megh. Parisban 1857. márc. 20., kások végezik (dugarozók), azonban minden hajómint a l'Ecole des mines igazgatója és az összes ácsnak is értenie kell e munkához.
Dugárú, a vám s más iUeték megfizetésének
bányák ffelügyelje. A TBcole des mines-t szervezte. Legfbb tudományos érdeme Franciaország kikerülésével becsempészett vagy becsempészni
geológiai térképének elkészítése Elie de Beau- megkisérlett árú. L. Csempészet, Hadi dugárú
monttal együtt, 1848-ban jelent meg az 500,000 és Jövedéki kihágások.
Dugasz (bány.), a tógátnál egy kúpalakú fadaméret geológiai térkép, ami nagy esemény volt,
mert ugyanakkor még egy országnak sem volt rab, mellyel a tó kifolyó csatornáját elzárni szokoly tökéletes földtani térképe. A magyarázatok ták. A D. nyele fölnyúlik a gát koronájáig és ott
hozzá 3 kötetben jelentek meg Bxplication de la csavarral vagy emelrúddal mozgatható föl- v.
carte géologique de la Francé (I. k. 1841, II. 1848, lefelé. L. Tógát
Dugaszolás, 1. Ásványvizek.
III. 1873). Ezt megelzte a Description géologique
Dugaszoló gép, a palackok gyors és ers bede la Francé (Paris 1836—38) Elie de Beaumonttal együtt. 1823. Angliában tett tanulmányútját dugására való gép. Szerkezete egy nyaktartó,
Voyage métallurgique en Angleterre c. írta meg mely a palack nyakát megfogja, egy vezet kúpos
Elie de Beaumonttal, Coste és Perdonnettel együtt hüvely, mely az elre beáztatott dugót összeszo(Paris 1837—39). Mint mineralógus több ásvány- rítja, és egy emeltybe akasztott hengeres rúd,
fajt fedezett fel és írt le. Ásványtani kézikönyve mely a dugót a kúpos hüvelyen keresztül a palack
:

:

egyike a legnagyobbaknak

értékesebbeknek

s

Traité complet de minéralogie (u. o. 1841—47, 3
köt, II. kiad. 4 köt. 1856—59).
Dufrenoysit (ásv.), egyhajlású, meglehets nagy
téglaalakú táblák v. oszlopok kitnen hasad
ólomszürke, fémfényü. Képlete PbgASgSj. Dolomitban Binnenthal (Schweitz) gipszben Hall
;

:

:

;

(Tirol).

nyakába szorítja.
Dugattyú, olyan korong vagy hengeres rúd,
mely tisztára kiesztergályozott hengerben változó
irányban egyenesen mozog s azt tömören ketté választja, úgy hogy az egyik oldalán nagy nyomással benyomott folyadék v. gz a henger kisebb
nyomással beékelt oldalára át ne juthasson. Alakjukra nézve kétféle D.-t különböztetünk meg ú.
m. a korongalakú D.-t és a rúdalakú D.-t. Elbbi
aránylag keskeny korong, melynek kerületén alkalmasan beillesztett fém tömgyíírük vannak, melyeket némely esetben kisebb hfok alatt (pl. tüzfecskendknél) kenderrel v. brrel is helyettesít:

Dufresne (ejtsd: dufrén), Charles, 1. Du Cange.
Dufresny (esjtsd: dufrení), Charles Éiviére, francia
vígjátékíró, szül. Parisban 1654., megh. u. o. 1724
okt. 6. IV. Henrik La belle jardiniére d'Anet név
alatt ismert kedvesének dédunokája volt s mint a
Mr. kertek felügyelje, ö honosította meg Francia- hetnek utóbbi pedig hosszú, hengeres, rúdalakú,
országban az angol kerteket. Cselekményben s esztergályozott fémtárgy, mely br-, kender- v.
jellemrajzban gyönge vígjátékai szellemességük- fómtömítés tömszelencóvel zárható el. A kokel tntek ki. A legjobbak L'esprit de contradic- rongalakú D.-k kétfélék, tömörek v. áttörtek, utóbLe double veuvage és Le mariage fait et biak szellentyüvel s többnyire szivattyúkhoz alkaltion
rompu. Egyéb müvei közül Les amusements d'un maztatnak. Némely esetben a szivattyúhoz a henSiamois (1707) említhet, mely Montesquieu Let- geres D.-t az áttört korong-D.-val együtt alkalmaz;

:

;

tres Persanes-jainak volt mintaképe. Válogatott
müveit Auger adta ki (Paris 1801, 2 kötet).

Dnft., bogarak neveinél Duftschmidt Kaspar
osztrák entomológus nevének rövidítése; (szül.
1767 nov. 19., megh. 1821 dec. 17.). Munkája
Fauna austriaca (Linz és Leipzig 1812—25 csak
a bogarakról szóló rész jelent meg).
Dng., az állatok latin neve után Dugés Antoine Louis francia zoológus (szül. 1797 dec. 19.,
megh. 1838 máj. 1.) nevének rövidítése. Fleg
;

a pókok, atkák és békák tanulmányozásával foglalkozott.

Müvei Manuel d'obstétrique
:

(3.

kiadás,

1840); Recherches sur les batrachiens (1834);
Physiologie comparée (1838—39, 3 kötet).
Duga resa, adók. Zágráb vm. károlyvárosi
j.-ban, (1900) 1580 horvát-szerb lak., vasúti állo-

zák. A hengeres D. alsó végére kapcsolják a szellentyüvel felszerelt áttört D.-t. Ilyen elrendezés
mellett a D.-k lefelé haladásakor a korongos D.
szellentyüjón átöml víznek egy részét a hengeres
D. kinyomja a nyomócsbe s midn a D.-k felfelé
jönnek, csak azt a vizet nyomják ki, melyet a hengeres D. még bent hagyott. Ezzel a víz kinyomására szükséges munka két részre osztatik s a víz
egyenletesebben ömlik ki a nyomócsövön,
Dugattyúsfuvó v, hengerfúvó (koh.), a sok levegt felhasználó nagyolvasztók mellett dugattyúval ellátott hengereket szoktak felállítani, melyekkel nagy mennyiség magas nyomású levegt
lehet az olvasztókba fujtatni, L. Fúvó.
Dugázás, a halfogásnak az a módja, amikor a
halász a patak egy pontján alkalmazott elzárás-

—

Dugés
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iskolájában elvégezvén, 1756. belépett a rendbe s
eleinte mint fiskolai hallgató, majd mint tanár
meglakta az ország különböz \'idékeit,st Erdélyt
is. Kiváló tanárai fölébreszt\'én benne a történet
iránti érzéket, a hazaszeretetet s az írói ambíciót,
már korán kezdett irogatni, elbb magának és az
iskolának, majd a nagy közönségnek. Szívesen
olvasta a latin klasszikusokat és a régibb magyar
irodalmat, fképen Gyöngyösit. Szerette a népet
is, sok mondást és költeményt írt le a nép ajkáról,
így írói mködése is egyrészt a hagyományban,
másrészt a nép világában gyökerezik. Mint a régi
történik. Nowé erre is szerkesztett gépet, amely magyar költészet folytatója lépett föl, elbb azonóránkint 50,000 D.-t osztályoz nagyság szerint, ban Plautus és Holberg nyomán iskolai vígjátékoa számláló gép pedig szintén óránként 20,000-et kat fordított (ránk maradtak Menaechmi, Trínummus és Gyöngyösi, késbbi címe szerint Tármegszámlál.
Dugóhúzó, a parafadugók kihúzására fémbl liázi), majd a görög-római epikusok (Homeros, Vercsavarszeriien készített és kézi fogóval ellátott gilius, Ovidius) nyomán epikus költeményeket írt
eszköz, mely a dugót az üvegbi kiemeli. A D.- magyaml (Trója veszedelme, Clisses) és latiuul
nak sokféle új neme van forgalomban egyesek (Argonauticon). 1774. anagyszombati egyetemhez
a dugó mellett helyezkednek el, mások fúrás és a matematika tanárává nevezték ki, 1777. követte
az egyetemet Budára, 1780. Pestre, ahol 1808-ig
fúratás segítségével emelik ki a dugót.
Dugólétra, 2 4 méter hosszú kétkarú létrák, tanított. Nyugalomba vonulva, csöndes öregségét
melyek karjaik végein vastokokkal vannak el- szülvárosában élte le. A Bessenyei nyomán táis magával ragadta,
látva, úgy hogy több ilyen létradarab (3—5) egy- madt irodalmi föllendülés
mással összeilleszthet. A 2 méter hosszú, alul régibb mveit kinyomtats'a és újakat írva, meginszélesebb (mint felül) D.-k angol eredetek ennek dítója lett az ú. n. magyaros v. népies iskolának,
mely nem zárkózott ugyan el a küiTóld irodalmi
karjai egymáson belül illesztetnek össze a 3
méter hosszú gráci D.-k karjai párhuzamosak és mozgabnaitól, de az idegen tárgyat és gondolatoegymás felett illenek össze. Támasztórudakkal 14 kat magyar színbe öltöztette s nyelvben, stílusban, versformában a régi hagyományhoz. Gyönm. magasságig alkalmazhatók.
Dugong, Dugung, Diijung (Halicore, áiiat), gyösihez ragaszkodva, valamint maradi fölfogáa szirénák (Sirenia) rendjébe, a D.-félék család- sával ersen konzervatív jelleg volt. Mérzék
jába tartozó emlsállatnem, melynek 8 él faja s fejlett kimvelt ízlés híján D. csak a maga
ismeretes. Legismertebb faja az indiai D. vagy korának közönségére tudott hatni, mely megliableány (Halicore D. Erzleb.). A kínaiak és az tévesztve müveinek magyaros külsejétl, sallanarabok már évszázadokkal elbb ismerték nagyon gos, népies, de egj^szersmind pórias magyarvalószín, hogy Selianus, Megasthenes és a ságától, mint igazi magyar munkákat, lelkesetöbbi régi írók müveiben említett «hableány» D. déssel olvasta ket, az eredetiség és mvészet
volt. Teste halforma; hossza 3—5 m. Nyaka teljes hiánya miatt azonban csakhamar teljesen
fejétl jól elkülönült fels ajka nagy, szívformán elavultak. A klasszikus világban mozgó epotómetszett. Hímjének agyarai vannak, amelyek- szaival már jó nevet szerzett magának, mikor
nek V'g-^át azonban az inyhús elfödi lélekz nyí- Etelka c. regényével (1788) egy csapásra a legszemei kicsi- népszerbb magyar íróvá küzdötte fel magát. A
lása az arc fels részében fekszik
nyek, szemhéjnélküliek, pislogó hártyával rövid regénynek, mely a honfoglalás korában játszik s
mellúszói karmatlanok, farkúszója lapított, fél- az akkor fölfedezett finn-magyar rokonság elméholdforma. Színe kékesszürke, oldalain világo- letét érvényesíti, eredete még nincs kiderítve, de
sabb. Brének folületén ritkán álló szrök emel- kétségtelenül valami szentimentális német regény
kednek, amelyek a fels ajkon ers tüskékké vas- másolata, melyet Barclay politikai regénj'ének, a
tagodnak. Hazája az Indiai-óceán és környéke, latin Argenis-nék (1621) mintájára politikai céltovábbá a Vörös-tenger, elszeretettel tartózkodik zásokkal sztt át II. József erszakos, törvénytea partok közelében, a folyók torkolataiban. Ren- lenuralkodása ellen. A hazug történeti szín, a szendesen párjával, néha tömegesen él. Igen csendes timentális cselekvény s a hazafias célzat nem tétermészet. Tengeri növényekkel táplálkozik. vesztették el hatásukat s az Etelka pár évig legolvaHúsa finom, de túlságosan édes, zsírja igen kere- sottabb könyv maradt. A nagy sikeren felbuzdulva,
sett s ebbl egy-egy példány 25 kg.-ot is ad. Fo- egymásután írta regényeit, nem több eredetiséggaiból olvasókat faragnak, amelyeknek régebben gel, de még kevesebb mvészettel. 1790-ben egy
csodás hatást tulajdonítottak. Egyéb fajai Hali- német 5 felvonásos dráma után Az arany perecore tabernaculi Rüpp. et Soemm. és Halicore cek-et, 1794. a saját Argonwdicon-ia, nyomán
atistralis Owen
utóbbi a Kelet-Ausztráliát, Új- gyapjas vitézek-et, 1798. Heliodoros AethiopikáGuineát és Queenslandot környez tengerekben jából, a legrégibb ránk maradt görög regénybl,
él. E. még Szirénák.
megszerkesztette
szerecsenek-et, 1803. megDugonics András, költ és író, jómódú, el- írta az Etelka folytatását a Jolánká-t, 1808. Volmagyarosodott dalmata család sarja, szül. Szege- taire Zadig-iánAk. egy német fordítását dolgozta
den 1740 okt. 17., megh. u. o. 1818 júl. 25. Gim- át magyarra Cserei cím alatt. A 90-es években
náziumi tanulmányait a kegyesrendiek szegedi föl virágzó magyar színpad számára Etelká-jéi

a vizet rendes medrébl eltereli, hogy aztán a
szárazon maradt részen lev halakat összeszedhesse. Kivétel nélkül orvhalászok használják.
Dugés (^tad: düzsé), Anioiiie Louis, 1. Dug.
Daghet, Gaspard, francia fest, 1. Poussin.
Dugó, kézi munkával vagy gépekkel parafából
készül. Mai nap többnjire géppel készítik a D.kat. Ennek a szerszáma egy vékony, egyik végén
élesített acélcs, melyet tíres tengelyhez kapcsolva, a gép forgat. A D.-kat készítésük után
osztályozni és számlálni kell. Kézi munkáknál az
osztályozás különböz likaesnagyságú rostákkal
sal

:

;

—

t

;

—

;

;

;

;

;

;

:

A

;

A

:
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drámává dolgozta át Soós Márton, erre ö maga

is

—

Dugruesciin

Dugó

selo,

1.

adók. Zágráb

vm.

dugoseloi

kedvet kapott a drámaírásra s mint tanár korá- j.-ban, (1900) 1583 horvát-szerb lak., vasúti álloban Plautust, most a német drámairodalom cse- más, posta- és táviróhivatal. — 2. D., adók. Zágráb
kély érték termékeit dolgozta át. Négy drámája vm. pisarovinai j.-ban, (i9oo) 990 horvát-szerb
közül, melyek Jeles történetek c. alatt 1794—1795. lak., néptakarékpénztár, hitelszövetkezet; u. p.
3. D., adók. Vercze
két kötetben jelentek meg, háronmak (Toldi Mik- Lasínja, u. t. Pisarovina.
László) Heinrich Gusz- vm. verczei j.-ban, (i9oo) 1183 horvát-szerb lak.
lós, Bátori Mária,
táv kimutatta a forrását egy-egy XVIII. sz.-i lovag- u. p. és u. t. Lukac.
Dugoat (ang., ejtsd döggaut a. m. kiásott, kivájt),
drámában, a negyedik (Etelka Karjelben) valószínleg német közvetítéssel Shakespeare Vihar- fatörzsbl kivájt ladik (lélekveszt), melynek sásjára és Téliregé-iéve megy vissza. Történeti Mség ból font kerek teteje van. Brit-Indiában a postáígy nem is lehet e drámákban, még magyar szín nak a folyókon való szállítására használják.
Dugovics Titusz, vasvármegyei származású visincs bennük, nehézkesek és költi etlenek, de közönségünk annyira rajongott értük, hogy a Bátori téz, aki 1456. Nándorfehérvár (Belgrád) ostromaMáriát még az új Nemzeti Színházban is hatszor kor a vár védinek egyike volt, a júl. 21-iki nagy
adták (1838). Történeti dolgozatai nem jelentsek, támadás alkalmával a vár faláról a zászlót kitzni
de igen példabeszódgyjteménye (Magyar példa- akaró törököt megragadta s magával rántotta a
beszédek és jeles monctósoA;, 1820) és Tudákosság-a, mélységbe. Nevét több költemény is megörökíti.
Du Grail de la Viliette, francia író, 1. Ber(1774 és 1798), nagy matematikai tankönyve, raelylyel meg akarta mutatni, hogy a II. Józseftl le- nard.
nézett magyar nyelven még a matematika elvont
Duguay-Trouin (ejtsd: Aiíge-tmea), Bené, francia
igazságait is ki lehet fejteni, és a Följegyzés-ei tengeri hs, szül. St.-Malóban 1673 jún. 10.-, megh.
(megj. 1883), melyekben emlékiratszerü részletek 1736 szept. 27. Parisban. Kitnt 1693 óta az anés az Etelká-ha belesztt politikai célzások meg- golok és hollandiak ellen folytatott háborúkban.
fejtése (az ú. n. Etelka kulcsa) olvasható. Minta- A Spitzbergák déli partjain több mint 30 angol
képének, Gyöngyösinek is összeszedte és kiadta hajót tett tönkre, 1704. egy angol naszádot és
mveit (1796). D. irodalmi jelentsége így nem tizenkét kereskedelmi hajót foglalt el, amiért a
munkái érdemében határozódik, hanem ers ha- király «Lajos-lovaggá» ütötte. 1707-ben egy csazafias érzésében s abban a nagy hatásban, melyet pásra fogott el 60 teherszállító hajót és négy
kortársaira tett ersítette és terjesztette a nem- nagy hadihajót. Eio de Janeiro legyzhetetlennek
zeti szellemet, olvasmányokkal látta el a közön- tartott erdítményeit 1711 szept.-ben megadásra
ségét. Sírja fölé 1847. márványemléket állítottak, kényszerlté, mire 60 kereskedelmi és 3 hadihajót,
1876. pedig ércszobrot emelt neki szülvárosa. továbbá 2 naszádot kerített hatalmába és óriási
1892-ben megalakult u. o. a nevérl elnevezett hadisarcot hajtott be a várostól. Jutalmul nemesi
irodalmi társaság. Munkáinak újabb kritikai ki- rangra emelték, s Orléansi Fülöp herceg az államadása nincs, csak három drámája (Toldi, Bátori tanácsba hívta meg. XV. Lajos 1731. a berberMária, Kún László) jelent meg az Olcsó könyv- államok ellen küldötte. Emlékiratait Beauchamps
tárban, az Aranyperecek a Régi M. Könyvtár- adta ki (Mémoires, Paris 1740., 4 köt. Amsterdam
ban (VII. k, 1898, Bellaagh A. kiadása) Etelka 1748 ang. London 1742).V. ö. Richer, Vie de R.
Karjelben (Prónai A. kiadása 1904) az Etelka D. (4. kiad., Paris 1816) ;i:a Landelle, Vie de D.
rövidített kiadása (u. a. 1906) s a Tárházi az (2 kiad. u. 0. 1876)
Viollard, Vie de D. (u. o.
Egyetemes Philol. Közlöny 1882-iki évf.-ban. Élet- 1884) De Bona, Histoire de D. (u. o. 1890)
rajzát behatóan és megbízhatóan Prónai Antal Fhilipps, D. (1892).
írta meg külön kötetben (D. A. életrajza, 1903).
Duguesclin (ejtsd: MgeUea), Berirand, FranciaEzenkívül megemlítend az 1876. megjelent D.- ország connótablo-ja, szül. La Motte-Broons váráAlbum, Heinrich Gusztáv alapvet tanulmányai ban, Dinan mellett (Cótes du Nord) 1320., megh,
D. egyes drámáiról (az Olcsó könyvtári kiadásuk 1380 júl. 13. Elszegényedett nemesi család sarja.
eltt), Perényi József dolgozatai D. írói munkás- A János király idejében Blois Károly és Montfort
ságáról (Sátoraljaújhelyi gimn. értesít 1902/03, János között a Bretagne birtokáért folytatott
1903/04), Horváth János forráskimutatása az küzdelmekben D. Blois Károly részén harcolt.
Egyet. Philol. Közi. 1907. évf., tov. Bertóthy 1361-ben a dauphin (a késbbi V. Károly) szolgálaIlona, D. és Barclay (Budapest 1909).
tába lépett. 1364 máj. 23. zsoldos csapatokkal féDugonics-társaság. Az irodalom és mvészet nyes gyzelmet vívott ki Cocherel mellett na varpártolása, a magyar Alföld jelen és múlt viszo- ral Gonosz Károly fölött erre a háládatos Károly
nyainak, Szeged város múltjának tanulmányozása Longueville grófjává és Normandia marsalljává
érdekében alakult 1892. A társaság 41,000 koro- nevezte ki.Ennekutána Henrik.Trastamare grófja
nás vagyona mellett évi 6000 koronás költségve- érdekében harcolt Kegyetlen Péter kasztiliai kitéssel mködik, évkönyvet ad ki, pályamunkákat rály ellen. Végre Montiéi mellett vívott ki dönt
jutalmaz és számos történelmi, régészeti, nép- gyzehnet Péter hadseregén (1369 márc. 14), mely
rajzi, irodalmi felkutatott emlékkel gazdagítja diadallal Trastamare gróf számára a kasztiliai koévente a szegedi közgyjteményeket. Tagjai vá- ronát biztosította, ki öt hálából a burgosi gróflasztás útján jutnak a társaságba számuk jelen- sággal és molinai hercegséggel ajándékozta meg.
leg 60.
Azonkívül még Kasztili a connétable-jává is kineDugó polje, adók. Lika-Korbava vm. alsó- vezte. Erre az angoloktól szorongatott V. Károly
lapaczij.-ban, (1900) 171 horvát-szerb lak.; u. p. király visszahívta és egyúttal megtette Franciaés u, t. Srb.
ország connétable-jává (1370). Ez állásban küz-

—
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;

;

;
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Dug^ulás

dötte végig azokat a hadjáratokat, melyek folytán
az angolok tíz év lefolyása alatt francia hódításaikat úgyszólván teljesen elvesztették. Cháteau-

neuf-de-Randon ostromlása közben a hs megbetegedett s n. 0. el is halt. V. Károly St. Dénisben, a királyi sírbolt tszomszédságában temettette el hü szolgáját, vitézségét pedig a háládatos nemzet sokféle dalban örökítette meg. V. ö.
Anciens mémoires sm* Bertrand du Guesclin
(Michaud és Poujoulat-nak Nouvelle eoUection de
mémoires de Francé c. gyjteményében, Paris
1836,1. köt.); GuyarddeBervüle, Histoire de Bertrand du Guesclin (1767, új kiad. 1892) Janieson, Life and times of B. D. (London 1864, 2 köt.)
L/uce, Histoire de Bertrand du Guesclin (Paris
1883, 2. kiad.) Postel, D. et son époque (1893)
See, B. D. et son temps (1899).
;

;

Dugulás,

Dugung

I.

Székrekedés.
Diigong.

(áiiat), 1.

Dugvány, 1. Dugványozás.
Dugványozás, a növények ivartalan szaporításának egyik eljárása, melynek a kertészetben van
tág alkalmazása, s abban áll, hogy az anyanövénynek egy szaporításra alkalmas részletét erszakkal
(vágással vagy szakítással) elválasztják attól,
hogy kedvez életviszonyok megadása mellett belle az anyanövényhez hasonló növény keletkezzék. Az anyanövénytl elválasztott részt dugvány-

nak nevezzük. Az

elválasztott növényrész vágási
felületén a fejldésre képes sejtek' gyorsan osztódnak, a seblapon forradás, az ú. n. kallusz keletke-

melyen azután az új növény gyökéraete fejldik; ha az elválasztott növényrészen rügyek
vannak, úgy az új növény fóldfólötti része ezek
kihajtásából származik ha rügyek nincsenek (pl.
zik,

;

Duhn
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a zöld D.-t rendesen csak a virágoknál alkalmazzák, pl. így szaporíthatok az Oleander, a Verbéna,
Petúnia, Pelargonium, Fuchsia, Helioláropium stb.;
némelykor ritka fajták gyors elszaporítása céljából a szUnél is alkalmazzák. Ha akár a fás, akár
a zöld-dugvány csak egyrügynyi nagyságú, akkor
rügy-dugvány (szecska-dugvány) a neve ennek
felnevelése a legtöbbször nehéz. Némely növénynél a leveleket dugdossák el a földbe nyeleikkel,
;

vagy pedig csak magát a levél lemezét illesztik
rá a földre, mely nagyobb leveleknél el is darabolható az ilyen D. levél-D.-nak neveztetik, s legjobban a Begoniánál s a Gloxiniá-nál van alkalmazásban a Begoniánál rendesen elaprózzák a
levéllemezt, a levéldarabokat bevagdalt ereikkel
lefelé fordítva nedves homokra vagy fürészporra
illesztik, amidn az erekbl gyökerek fejldnek, a
levél fels lapján pedig adventiv rügyek keletkeznek. Az eddig tárgyaltaknál ritkábban alkalmazzák
a gyökér- és a gmnó-dugványokat ; az elbbieknél
a gyökér-, az ut^ibbiaknál a gumódarabokat ültetik el
gyökér-dugványokról szaporíthatok pl. a
Paulownia, az Araüa, a málna, a ribizko, a köszméte stb. gumó-dugványokról szaporítható pl. a
burgonya, amelynek gumójából annyi új növényt,
nevelhetni, mint amennyi szeme vem a gumónak,
továbbá így szaporíthatok a Caladiumok.
;

;

;

;

Duhaj, betyáros, vereked legény, eredetileg
azonos a tolvaj szóval.
Duliamel (du Hamel, ejtsd düámei), Jean Marié
Constant, francia matematikus, szül. St.-Malóban
1797 febr. 5., megh. Parisban 1872 ápr. 29. 1834
után az École polytechnique-on volt tanár. Több
matematikai, fizikai értekezésen kívül a Cours
d'analyse és Éléments du calcul inflnitésimal c.
munkákat írta. D. mvei és eladásai is világosság és szabatosság által tnnek ki.
:

a levél- V. gyökérrészleteken), az esetben a szövetek osztódásba indulnak s ú. n. járulékos, advenfiv rügyek keletkeznek, s ezekbl fejldik a
Duhamel du Monceau (egtsd: dflámel dU monszó),
földfólötti rész. Melegség, nyirkos leveg s laza Henri Louis, francia botanikus, szül. Parisban
talaj kedveznek a dugványok fejldésének. Leg- 1700., megh. u. o. 1781 aug. 12. A Jardindu Roiközönségesebb a fás D., amely abban áll, hogy ban a tennészettudományokra szánta magát. 28
az egyéves, leveleiket elhullatott vesszket sz- éves korában az akadémia tagja lett. Legkiválóbb
szel v. kora tavasszal lemetszik az anyanö vényrl tudományos mködése a növények anatómiája
15—20 cm. nagyságban, és fiziológiája (nedvkeringés, táplálkozás, oltás,
s azután elültetik
ez a szemzés) s különösen a tudományos tényeknek
szll szaporítási mód- gyakorlati célokra való értékesítése köi-ül forgott.
ja így szaporíthatok to- Mint a tengerészeti département finspektora, a
vábbá a köszméte, a ri- hajóépítéssel, a fa ismeretével és konzerválásábizke, a birs, a Szt.-Iváni val, st a tengeri utasok egészségi viszonyaival
almák stb. néha az egy- is tudományosan foglalkozott. Az állatok fiziolóéves szárképzdményhez giáját, a kémiát és meteorológiát is mködése
hozzávágják a kétéves körébe vonta s 1740 óta a Pithiviersben végzett
szár (galy) egy darabját is meteorológiai vizsgálatokat szerkesztette. Számos
s az ilyen dugványt kidközül legnevezetesebbek La physique des
csos dugványnaknevezik arbres (Paris 1758—88., 2 köt. ; németül Nürnberg 1764—65) Traité des arbres íruitiers (u. o.
(1. az ábrát : a közönséges,
b kulcsos szllödugvány). 1768—1782) Traitó des arbres et arbust«s, qui
Ha valamely fás növény se cultiventen Francé en pletne ten-e (u. o. 1755—
zöld hajtását, vagy pedig 1785, új kiad. 1801—19 végre 1852, 7 köt.) stb.
valamely kórós növény 1893 okt. 1. szobrot emeltek neki Pithiviers-ben.
zöld szárát ültetjük el,
Duhn, Friedrich von, német archeológus, szül.
akkor zöld D.-t készítünk ezek megfogamzása Lübeckben 1851 ápr. 17. Miután négy évig Olaszmár nehezebb, mint az elbbieké, miért is nem a országban és Görögországban tartózkodott, 1879.
szabadba, hanem cserepekbe v, e célra elkészített magántanár lett Göttingenben, ahonnan 1880. a
ágyakba ültetik el a zöld dugványokat, amelyek klasszikus archeológia tanárának hívták meg
felnevelése sok növénynél melegházat is igényel
Heidelbei^be.
mvei Dracontius Carmina
;

f

;

;

mve

:

;

;

;

;
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Duhoborcok

Dujardin-Beaumetz
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rninora kiadása (Leipzig 1873) Antiké Bildwerke
in Rom(Matz-cal együtt, u. o. 1881—82, 3 köt);
Der grieehische Tempel in Pompeji (Jacobival,
;

épület stb., a Vilmos császár-szobor, a Merkatorkút, a Bismarck- ós Henning-szobor. Gyárai köa nagy vas- és acélöntk,
zül nevezetesebbek
:

Heidelberg 1890) L'ara Pacis (Annali dell'Insti- hámorok, a több ezer munkást foglalkoztató hajó-,
tuto Arch. Roma 1881) Über die archaologische gép-, cukor-, pamut-, dohány- és vegyigyárak, toDurchforschung Italiens (Leipzig 1896, Verhand- vábbá a szesz- és kolaj finomítók, sörgyárak, búlungen d, 44. Philol. Versammlung) Pompeji, tor-, üveggyárak és malmok. A kereskedelemeine hellenistische Stadt in Italien (u. o. 1906). és hitelügyet több bank és takarékpénztár szolgálja. Kereskedelmi cikkek vas- és rézére, nyets
Számos, az antik történetre, mveldésre és
és finomított vas, acél, gépek és háztartási eszvészetre vonatkozó értekezést írt szaklapokba.
közök, fa, kszén, gyarmatárúk, gabonanemüek.
Duhoborcok, 1. Dmhohorcok.
Dnhr, Bernhard, német történetíró, szül. Köln- D., a rómaiak idejében CastrumDeutonis, a frank
ben 1852 aug. 2. Húsz éves korában a Jézus tár- királyok alatt Dispargum, 1129. szabad birodalmi
saságába lépett és 1887. pappá szentelték. Több várossá lett. 1290-ben Cle véhez és késbben Branrendházban mködött; legutóbb Lainzban (Bécs denburghoz került. Mercator Gerhard haláláig, 42
mellett), jelenleg Bxatenben (Hollandia), önálló évig lakott benne. V. ö. forheck, Geschichte d.
mvei: Jesultenfabeln (1891, 14. kiad. 1904), Stadt D. (2. kiad. 1893).
;

;

;

m-

magyarra

ford.

Rózsa

József, Jezsuita

mesék

e.

Pombal, sein Charakter und seine
Politik (1891) Die Studienordnung der Gesellschaft Jesu (1896) Die Stellung der Jesuiten bei
den deutsclien Hexenprozessen (1900) Die Jesuiten an den deutschenFürstenhöfen des XVI. Jahrhunderts (1901) Geschichte der Jesuiten in den
Lándern deutscher Zunge (1. köt., 1907) stb.
Duida (Cerro D.), gránithegy Venezuela Amazonas territóriumán, 2473 m. magas itt kezddik
az Orinoko folyó bifurkációja.
Duiffopruggar, 1. Tieffenh-ucker.
Duilius, régi római plebejus család, melynek
alatt (1893)

;

;

;

;

;

;

két tagja lett híres 1. Marcus D. néptribunus
(K. e. 471.) kieszközölte, hogy a comitia tributa
határozatai az egész várost kötelezzék mindig
hatalmas szószólója volt a plebsnek és részt vett
:

;

—

2. Gaim D.
a decemviratus megbuktatásában.
római hadvezér mint a Kr. e. 260. év konzula
az 1. pún háborúban a legels nagyobb hajóhad
;

:

Duiveland

(ejtsd:

sziget K.-i része

;

dajveiand),

6 falu van

Schowen

hollandi

rajta.

D. u. j. a. m. Dodor utrmsque juris, a jogos államtudományok doktora.
Duj ., az állatok latin neve után Dujardin Félix
francia zoológus (1. o.) nevének rövidítése.
Dujardin (ejtsd: duzsarden), 1. FéUx, francia zoológus, született 1801. ápr. 5., meghalt 1860. ápr. 8.
1827-ben Tours-ban a geometria és kémia, majd
Toulouse-ban a geológia és ásványtan, 1839. Rennes-ben az állat- és növénytan tanára lett. Vizsgálataival különösen a véglényekre, virágállatokra és férgekre vonatkozó érdekes adatokat
szolgáltatott, ó mutatta ki elször, hogy a legalsóbb rend véglények teste is csupán egy sejt
értékével bir, amelynek állománya azonos a növényi sejtek protoplazmájával, amit azonban
megkülönböztetés végett «sarcode»-nak nevezett.
Nagyobb mvei Histoire naturelle des zoophytes
infusoires (1841) Histoire naturelle des helminthes (1844)
Histoire naturelle des zoophytes
:

;

élén az általa feltalált kapcsos hidak (corvi) segítségével az els tengeri gyzelmet vívta ki Szi- échinodermes (1861).
2. D., Karéi, hollandi fest, szül. valószínleg
cília É.-i partjánál Mylae mellett a karthágóiak
ellenében azután felszabadítá Egesta városát az Amsterdamban 1622 körül, megh. 1678 nov. 20.
ostrom alól, a szicíliai szövetséges népeket pedig Berchem Nicolaesnak volt tanítványa, ismételszorosabban kapcsolta Rómához. Tiszteletére haj ó- ten járt Olaszországban, utóbb Potter Paulus beoiTokkal díszített oszlopot (columna rostrata) ál- folyása alá került. Többnyire Amsterdamban élt.
lítottak fel a római fórumon.
Leginkább tájképeket festett, elssorban mezDaim (ejtsd: dejm), régebben a hüvelyk, ma 1 ket, legel marhákkal, azonkívül képmásokat,
génre- és vallásos tárgyú képeket is. Mindegyik
cm. holland neve.
Duino (a középkorban Tybein, a rómaiaknál mfajban sajátos, egyéni módon érezhet az olasz
Pucinuni), falu az osztrák tengerparton Gra- hatások mellett D. vonzó mvészetének nemzeti
diska kerületben, az Adriai-tenger mellett, közel jelleme. Különösen nagy számmal találhatókképei
a Timavo torkolatához, kb. 1000 lak. A XIV. a párisi Louvreban, köztük az olasz komédiások
ez.-ból való szép fekvés kastélya jelenleg a Ho- (1657) híres képe, egyéb mvei fleg hollandi
henlohe herc^i család tulajdona van egy kis ki- képtárakban, a berlini, kasseli, szentpétervári
kötje, melyhez közel újabban Sistiana tengeri muzeumokban láthatók. Kiválóan érdekes, megfürdtelepet alapították.
kapó festménnyel (Tóbiás és az angyal) van képDoisburg, város Düsseldorf porosz kerületben, viselve a budapesti Szépmvészeti Múzeumban.
22 km.-nyire Düsseldorftól, a Rajnát a Ruhrral Mint grafikus is, többnyire állatokat ábrázoló szép
összeköt, 4"5 km. hosszú D-i csatorna ós vasút rézkarcaival, korának legkiválóbb hollandi
mellett, (leio) 229.478 lak. 1890 óta népessége vészei sorába tartozik.
a szomszédos községek bekebelezése, valamint
Dujardin-Beaumetz (ejtsd: dtlzsardeS-bómész), 1.
természetes szaporodás és bevándorlás következ- Georges, francia orvostanár, szül. Barcelonában
tében megnégyszerezdött s iparát és kereskedel- 1833 nov. 27., megh. Beaulieuben (Nizza mellett)
mét tekintve, a Németbirodalom leggyorsabban 1895 febr. 16. Parisban tanult, hol 1862. lett dokfejld városainak egyike. Jelentsebb középü- torrá. 1870. kórházi orvos s a hópital Cochinben
letei és emlékmvei
12 ev. és 10 kat. templom, tartott eladásai sok hallgatót vonzanak körébe.
a gimnázium, árvaház, a vásárcsarnok, a bírósági Nagyobb munkái: Les nouvelles médications
;

;

;

m-

:

Du
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jour

(1885)

;

L'hygiéne alimentaire Í1886)

;

L'hygiéne

thérap., gymnastíque, massage (1888j ; Le^ons de
clinique thérapeutique (4. kiad. 1886, 3. köt.).
adta ki számos szakemberrel szövetkezve a nagy

Dictiomiaire de thérapeutique, de matiére médicale etc. cím négykötetes gyjtmunkát 1889.
Szerkesztette a Bull. gén. de thérap. cím folyóiratot.

D., Henri Charles J^ienne, francia államférfiú és fest<5, szül. 1852 szept. 29. Parisban. Mint
fest elször 1875. tnt föl a párisi Szalonban, fképen csataképeket festett. 1889-ben képviselvé
választották, 1905. a szépmvészeti minisztérium
2.

államtitkára

lett.

Dn jour (franc,
lev.

ejtsd: dtt zsúr) a.

m. napirenden

A francia és német hadseregben a tiszti és al-

tiszti rendi

fokozatokkal kapcsolatban, pl. général
hogy az illet köteles az eiznapi

D., annyit jelent,

katonai munkálatokra felügyelni. L. Napos.

Dujxmg

(áuat), 1. Dugong.
Duka, kisk. Vas vm. czelldömölki j .-ban, (i9io)
834 magyar lak., postaügynökség u. t. Jánosháza. Itt van a Duka-család úri laka a XVni. sz.;

még Váczduka.
Dóka Tivadar, orvos

ból. L.

és író, szül. Dukafalván

(Sáros vm.) 1825 jún. 22., megh. Boumemouthban
1908 máj. 5. Ügyvédi oklevelet szerzett s a szabadságharcot mint Görgey Arthur segédtisztje
harcolta végig. A világosi fegyverletétel után
emi^ált s Drezdán, Parison át Londonba ment.
Itt elvégezte az orvosi tanulmányokat, azután a
keletindiai angol hadseregbe lépett mint katonaorvos. 1877-ig szolgált, el^or mint ezredest nyugNisszatért Londonba, hol ezentúl áldíjazták s
landóan lakott. Keletindiai tartózkodása alatt
Körösi Csoma Sándor emlékét kutatta s késbb
nagyobb könyvet is irt róla Life and Works of
Alexander Csoma de Krös (London 1885, magyarul Budapest 1885). Hazánkat többször meglátogatta s az Akadémiában, melynek 1863. levelez, 1900. tiszteleti tagja lett, többször tartott
emlékbeszédeket (Arthur Grote, Rádzsa Rádzsendralála Mitra, Spencer WeUs felett). 1848-as élményei alapján írta Kossuth and Gör^y c. történeti tanulmányát (Hexford 1898). Azonkívül
számos értekezésben ismertette Kelet-India természeti és társadalmi viszonyait, a Nemzeti Múzeumnak pedig gyakran küldött értékes gyjteményeket onnan. Egj-ik fia, D. Teofil Albeii, 1895
óta mint orvos mködik Ausztráliában s mint tábori orvos a búr háborúban tüntette ki magát.
Dnkafalva, kisk. Sáros vmegye tapolji járásában, (1910) 148 tót lakossal u. p. Kükemez, u. t.
:

;

Oirált.

Dukai Takács Judit,

1. Takács Judit.
Dokas, görög-keleti (bizánci) nemes család,
melynek több tagja nagyoDb politikai szerepet

st a császári koronát is viselte. A család fénykora a XI. századdal kezddött. Egy D.
Komnenos Izsák uralkodása idején miniszterré
lett ós ennek halála után X. Konstantinos néven
1059— 1067-ig maga lett császár. X. Konstantinos
fia, Mihály (1. o.) 1071— 78-ig viselte a császári
koronát E családból származtak továbbá a következ császárok F. Álexios Murzuflosz{l20i), 111.

játszott,

:

János Vatatzes (1222—54).

—

Dukát

D., Johannes, bizánci herceg, történetfró a
sz.-ban. Megírta Bizánc történetét 1341
1462-ig, melyet elször BulUald (Paris 1649, Velence 1729), késbb pedig Bekker J. adott ki (Bonn
1834), ez utóbbi egy Ranke által Velencében fölfedezett olasz fordítást is csatolt a szövegkiadáshoz. V. ö. Krumbacher, Gesch. d. bizantin. LitteXIV. és XV. sz.-beli hazai törratur.
D.
ténetünket is érdekli.
Dukas (ejtsd: düká), Paül, görög eredet francia
zeneszerz, szül. Parisban 1860 okt. 1. A conservatoire (Dubois, Mathias, Gairaud) tanítványa.
Operát írt Maeterlinck Maurice «Ariane et BarbeBleue ou la Délivrance inutile» c. darabjából (eladták az Opera- Comique ban 1907); szimfóniája,
szimfóniái költeménye (Goethe ZauberlehrlingjébhL'apprentisorcier), ouverture-jei, zongoraszonátája (Es moll), stb. a modem irány egyik
szerencsés elharcosává tették. A nagy Rameaukiadás munkatársa.
Dukát, nagyon elterjedt és igen finom aranyérem, mely nevét a Dukas római császárcsalád után
kapta. (L. még Ducato és Ducatus.) Az európai
államokba eleinte keresk. forgalom útján jutott el
Olaszországból, fleg Velenróbl, ahol zecchino
név alatt verték, késbb azonban a legtöbb középeurópai állam már maga is veretett D.-okat. így
a XIV. sz. els negjedében már floreno név alatt

XV.

—

mve

hazánkban és Csehországban

is

verték.

Német-

országban is gyorsan terjedtek az érmek és a régi,
mindinkább rosszabbodó aranyforinttól való megkülönböztetés végett kapták a D. nevet. Az
1559-iki pénzrendszer pedig már a hivatalos birodalmi pénzek közé sorozta azokat a D.-okat,
finomság mellett 67
melyekbl 23f karát
drb tartalmazott egy kölni márka (233*89 g.) aranyat. A D.-ok tagolásában fölfelé 10 D.-ig, lefelé
pedig ^V D.-ig haladtak (Regensburgi lencseD.-ok), Ausztriában is ilyen minség D.-okat
vertek. 1365 óta készültek hazánkban az ú. n.
körmöczi aranyak, melyeknek finomsága a ktüíoldiekénél nagyobb, 23f karát volt. Ezek az érmék
óriási mértékben terjedtek el külföldön, fleg a
keleten. Ilyen v. ehhez közelálló értékben vertek
az összes német államok D.-okat, míg a német
államoknak 1857. kötött pénzszerzödése értelmében a szövetségbe tartozó államok elejtették a
D.-ok további veretesét és csak Ausztriának engedték meg, hogy 1865-ig kivételesen bocsáthasson ki új D.-okat ma már azonban sem Ausztriában, sem nálunk nem verik többé ket.
A körmöczi aranyakhoz hasonló elterjedést mutat a külföldön a hollandi D., melynek ötvénysúlya 3*494 g., finomsága pedig 0*983. Állami érvényét 1847. elvesztette ugyan, de mint keresk.
pénz Ázsiában ma is igen fontos, fleg azok a
példányok, amelyek az Oroszországgal kötött
szerzdés alapján az orosz-perzsa kereskedelem
számára készühiek 3*4904 g. súllyal és 0*979^
finomsággal. Orosz D.-okat 1701 óta vernek, az
idk folyamán változó súllyal és finomsággal. Legnevezetesebbek az 1834 óta készül imperial
D.-ok, V. másképen rubel-imperialok 3*9264 g.
ötvénysúly és 0*916f finomság mellett, melyek
fleg Lengyelországra nézve nevezetesek, amenynyiben értékük 20 lengyel forinttal egyenl.

m)

;

Duk-duk tánc
Duk-duk

Duke
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tánc,

(ang.,

1.

A.larc.

ejtsd: djuk),

Angliában a legmaga^-

sabb rang a Walesi herceg után. A D. neje ducliess.
Oly cím, mellyel sem birtok, sem hivatal nem jár.
Duke of York (^tsd: djuk— ), 12 szigetbl álló kis
szigetcsoport Melanéziában, Új-Britannia ós a Salamon-szigetek közt. A legnagyobb köztük D., 12
km. hosszú és 8 km. széles, kitn és biztos kikötvel.
Dukes Lipót, zsidó tudós, szül. Pozsonyban
1810 jan. 17., megh. Bécsben 1891 aug. 3. Ritka
szorgalommal kutatta a különféle könyvtárakban
kiadatlanul hever hóber kéziratokat, melyek alapján tüzetesebben ismertette a középkori zsidó irodalmat, kivált költészeti és nyelvtani részét, melyet gyakran egészen líj szempontokból tüntetett
fel. A szaklapokban (Orient és Ben-Chananjában)
nagyszámú ide vágó cikket és apróbb közleményeket tett közzé. Nevezetesebb önálló munkái
Ehrensaulen und Denksteine zu einem künftigen
Pantheon hebr. Dichter (1837) Rasi über d. Pentateuch in deutscher Übersetzung (1838) Moses
b. Bsra (1839)
Rabbinische Blumenlese (1844)
Die Sprache der Mischna (1846); Die áltosten
hebr. Exegeten, Grammatiker u. Lexicographen
Salomo ben Gabirl (1860) Philosophi(1844)
sches aus d. X. Jahrhundert (1868).
Dukes-féle betegség, máskép negyedik betegség, fourth disease. 1904ben ismertette Dukes
angol orvos, miután látta, hogy a kanyarón, a
skarlatinán és a rubeolán kívül vannak olyan szintén piros brkiütéssel járó fertz betegségek,
amelyek nem tartoznak az elbb említett betegségek egyikéhez sem. A betegség lappangási
szaka 9—21 nap. Ekkor hirtelen ellepi az egész
testet a kis pontokból álló halványpiros kiütés. A
torok ersen piros és duzzadt, a nyelv bevont, de
nem hasonló a széle a málnához, mint a skarlátnál. A szem kötöhártyája bolövelt, a nyaki mirigyek duzzadtak. Pár nap alatt elhalványul a kiütés és utána a br finoman hámlik. A hmérsék
37*5 és 38" között ingadozik a kiütéses szakban.
Komplikációja nincs. A gyógyítás egyszeren
abban áll, hogy a beteget a lázas szakban az
;

;

;

;

;

—

Dulcfsrno

Forgalma a Lupkovon át vezet vasút megnyitása
óta nagyon csökkent. 1849. az orosz csapatok legnagyobb része ezen a hágón jött át Magyarországba.
1. Diodea.
Duknovich, szobrász, 1. Dalmata.
Dula. Régi magyar személynév, melyet 1261.
a Tomaj -nemzetség egy tagja viselt. A hunn krónika ugyanígy nevezi azt az alán királyt, kinek
két leányát Hunor és Mogor elrabolta, ez azonban nem más, mint az ó-bolgárok uralkodója, kiknek els dinasztiáját Dulo (1. 0.) nemzetségünek
mondja egy régi szlovén kézirat.
Dulánszky Nándor, pécsi püspök, szül. Esztergomban 1829 okt. 15., megh. Pécsett 1896 jan.
24. Mint esztergomfegyházmegyei papnövendék a bölcsészeti tanfolyamot Pozsonyban és Nagy-

Duklja,

szombatban, a teológiát a Pazmaneumban hallgatta. Pappá szentelték 1855. Rövid ideig segédlelkész volt Óbudán, azután a bécsi Augusti-

neumba küldték, ahol teol. doktori oklevelet nyert.
Erre három éven át mint pest-belvárösí segédlelkész mködött, azután tanulmányi felügyel lett
az esztergomi, 1860. a pesti központi papnevelintézetben, s mint ilyen az egyetem híttani karánál helyettes tanár, ahol 1862. rendes tanárrá nevezték ki. 1872-ben mint osztálytanácsost s a kat.
ügyek eladóját a vallás- és közoktatásügyi minisztériumba hívták. 1873-ban esztergomi kanonok, 1874. bácsi választott püspök, aztán székesfejérvári, 1877. pedig pécsi megyés püspök 1880.
val. bels titkos tanácsossá nevezték ki. Irodalmilag is mködött, 1868— 69-ig szerkesztette a
Religiót és ágazatos hittant (Dogmatíca) írt latin
nyelven. V. ö. Zelliger A., Egyh. írók csarnoka.
Dulaure (ejtsd: daiór), Jacques Antoine, francia
publicista és történetíró, sziü. Clermontban 175»
dec. 3., megh. Parisban 1835 aug. 18. Eleinte építészetet tanult, nemsokára azonban földrajzi tanulmányokkal kezdett foglalkozni. Mint a nemzeti
konvent tagja (1792) a gironde-párthoz csatlakozott és ezért 1793 okt. havában Svájcba kellett
;

menekülnie. A direktórium azonban visszahívta
és 1797. az ötszázak tanácsának tagja lett. Müvei
ágyba fektetjük.
közül megemlítendök Description des principaux
Duketown (ejtsd dj uktaun), egészségtelen fekvés lieux de Francé (Paris 1788—90, 6 köt.) Hisangol telep Guinea partján az Ó-Kalabár torkola- tire civile, physique et morale de Paris (u. o.
tának közelében.
1821—22, 7 köt., új kiad. folytatta Leynadier
Dukiníield (ejtsd: dókkinflid), város Chester an- 1862, 5 köt. és 1875 stb.) Histoire civile, phygol countyban, Ashton-under-Lyne szomszédsá- sique etc. des envírons de Paris (u. 0. 1825—
gában, a Tames, egy csatorna és vasút mellett, 1827, 6 köt., 2. kiad., kiadta Bélin 1839—40, 6 k.)
(1911) 19,426 lak., szénbányákkal, vas- és acélöntöEsquisses historiques des principaux événéments
dékkel, téglagyártással és pamutfonókkal.
de la révolution francaise etc. jusqu'au rétablisseDukla, város Krosno galíciai kerületi kapi- ment de la maison de Bourbon (u. 0. 1823 25»
tányságban, a Jasielka pataknál, (1910) 2970 len- 6 köt., 3. kiad. 1827, 8 köt.) és Histoire de la régyel lak., posztó- és vászonszövéssel, petróleum-, volution de 1830 (1838).
vaj- és tojáskereskedéssel. D.-re tle vezet át a
Dulbend, 1. Turbán.
Kárpátokon a D.-há^ó (1. 0.).
Dulce (lat.) a. m. édes, kedves. L. Desipere in
Dukla-hágó, az Északkeleti Kárpátok egyik loco.
JJülce et decorum est pro patria tnori
legjelentékenyebb hágója. Sáros vra. Pels-Ko- (Horatius Carm. KI. 2, 13), édes és dics megmámok községe és a galíciai Barwinek közt ve- halni a hazáért. (Arany Szép a halál a harczet át a hegység gerincén. A Kárpátok fgerince mezn, valaki ott meghal dicsn.)
e vidéken legalacsonyabb, csúcsai nem emelkedDulce del culor, 1. Spanyol borok.
nek a 700 méterig s maga a D. magassága csak
Dulcian, 1. Dolcian.
502 m. Rajta országút vezet át az Ondava s LaDulcigno(cgtsd: duicsinnyo), törökül Olgun,szeThü}
domérka völgyébl a galíciai Jasielka völgyébe. Ulesin, a régiek O^nnimna, Montenegróhoz tar:

;

:

;

—

—

:

—
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Dtilk, Albert íriedrich Benno, németköltó, szül.
Königsbergben 1819 jún. 17., megh. Stuttgartban
1884 okt 30. Legismertebb drámái Lea (1848)
Jesus der Christ (1865) Simson (1859) Konrád
n. (1867): Willa (1875); Die Wánde (politikai
kalózfészek volt, melyben 18O-ig keresztény em- vígjáték, Seermann Ottóval, 1848) Enzio király
bernek megtelepednie tiltva volt. 1878-ban az (opera, zenéje Alberttl); Das Mádchenkleeblatt
orosz-török háborúban a montenegróiak heves (vígjáték 1865) stb., melyek mind kiváló tehetostrommal bevették s egy 1880. kötött szerzdés ségérl tanúskodnak, de a színpad igényeit nem veértelmében végleg Montenegró birtokába került. szik eléggé flgj'elembe. Prózai mvei Der Tod
Dnlcimer (ang., ejtsd.- döUszimer), a legrégibb des Bewusstseíns (1863) Tier oder Mensch (1872)
Stimme der Menschheit (1875—80, 2 köt.) Was
zongora angol neve, eredetileg Dulce inelos.
ist von der christlichen Kirche zu haltén ? (1877)
Dnlcin, fenetolhugyany, szkrl :
Der Irrgang des Lebens Jesu (1884 85, 2 köt)
CjHj.
XH, CO XH C.H^

tozó kikötváros az Adriai-tenger parsán, kb.
5000 lak., akik nagjobbára halászok, kitünó bárkákat készítenek és olajjal meg fával kereskednek. A szk és meredek utcákból álló helységet
egy eród védelmezi. A törökök uralma alatt híres

:

;

:

;

:

;

;

:

.

.

.

hugyany és

Elállítására'

.

—

.

para-fenetitoi

aequi-

valens mennyiségben való keverékét nyomás
alatt 150— 160»-on melegítik. Színtelen, 173">-oii
olvadó tkben kristályosodik. A nádcukomál
200-6zor édesebb. 800 sr. hideg, 55 sr. forró vízben, valamint 25 sr. alkoholban oldódik. A nádeukomak és saccharinnak ártalmatlan pótszeréül
használható. D. a dulcit szinonim neve is, 1. Dulcit.
Dtilcinea (ejtsd: dnicsinea), don Qujjote (1. o.) kedvese. Innen a D. elnevezés, mellyel általában ked-

szerett jelölnek.
Dnlcit (dulcin, didcos, melampyrin, melampyrit, evonymit). A manittal izomer hat vegyérvest,

ték

alkohol, képlete CjHgíOH),. Számos növényben elfordul így pl. a Mdampynim neinoromtm
és praiense, Scrophnlaria nodosa, Rhinantus
Onsta GaUi, Evonymus Europeiis és artropurpureusban. Nagy mennyiségben a madagaszkári
D. -manna tartalmazza, melybl könnj'en elállítható, ha e mannát éppen elegend forrró vízben feloldjak. Az oldat kihlésekor a D. kikristályosodik és forró vízbl való átkristályosítással
megtisztítható; tejcukorból fejld hidrogénnel
állítható el. Színtelen, egjhajlású, gyengén édeskés íz, vízben elég könnyen oldódó inaktív kristályok op. 188-5". Kémiai sajátságaira nézve a
mannithoz hasonUt. A lúgos rézoldatot nem redu;

;

kálja.

A hevítéskor {200°-on)rfMtótó«-ná (CgHigOj)

alakul.

Dulemba, Ladislaus, lovag, osztrák (lengyel)
politikus, szül. 1851 Krakóban. Lembergben folytatott ügyvédi gyakorlatot, 1897. pedig u. o. a

kereszténységeUenes felfogását
hirdetik. Politikai radikalizmusa miatt kénytelen
volt 1848. hazáját elhagyni ; beutazta a Keletet.
1872. Lappországot, melyet vejével, Hartung
Georggal leírt: Fahrten durch Norwegen (1877).
Világnézetének sarkpontja, hogy a kereszténység
túlélte magát, s hogy az emberiségnek új vallásra
van szüksége. Hagyatékából megjelentek költeményei (1^7). Összes drámáit kiadta E. Ziel
(1893, 3 köt).
Duller, Eduárd, német író, szül. Bécsben 1809
nov. 8., megh. Wiesbadenben 1853 júl. 24. Szabadelv politikai gondolkodása miatt kénytelen volt
1830. Ausztriát elhagjTii. Elbb író és szerkeszt
(Phoenis 1834) volt Münchenben, Trierben, Darmstadtban. amig végre 1851. a mainzi német-katoükus közséa: lelkésze lett. Költi mvei Der
Fürst der Liebe (1842) és Gedichte (1845, 1877)
regényei Kronen und Ketten (1835, 3 köt) ; Loyola (1836, 5 köt) ; Kaiser und Papst (1838, 4
köt.) stb.; történeti mvei: Vaterlandische Geschiehte (1852 57, 5 köt., legjobb müve); Greschichte des deutschen Volkes (1840, 7. kiad. 1891.
átdolgozva Piersontól) ; Geschichte der Jesuiten
(1840) ; Maria Theresia (1844, 2 köt.) Erzherzog
Kari von Oesterreich (1847) ; Mánner des Volks
(1847—50, 8 köt) stb.
Dnlló, a régi székely székekben a szolgabíró
hatóságával felruházott tisztvisel, a cselédtörstb. radikális és

:

:

—

;

vény 1876. Xni.

t.-c.

még

említi (115.

§).

Az

el-

nevezés onnét eredt, hogy eljárása az adóvégrehajtásoknál néha az adós vagyonának az elpuszbirodalmi tanácsba választották. Abrahamovicz títását vonta maga után.
(1. 0.) visszalépése után (1909 mái'c. 3.)
lett utóda
Dalló (azeltt Uuleo), kisk. Krassó- Szörény
a Bienerth-kabinetben Graücia számára; a Bie- vm. bogsáni j.-ban, (1910) 881 oláh lak. : postahinerth-kormány harmadik rekonstruálása alkal- vatal, u. t. Furlug.
mával 1911 jan. kimaradt.
Dulo. Az els ismert bolgár dinasztia neve, meDxüíalva, kisk. Máramaros vm. técsói j.-ban, (i9io» lyet Avitochol alapított a Kr. u. IL sz. második
1278 rutén lak., u. p. Talaborfalu, u. t. Bustyaháza. felében. 463 körül, Aszparukh eltt kétsz.-dal,
Dúlháza, kisk. Gömör és Kis-Hont vm. rima- egy másik ág kezdett uralkodni. Az ó-bolgár fejeszécsi j.-ban, (i9io) 210 magyar lak., u. p. Bátka, delmi lajstrom Imiknak nevezi. 630—6^ körül
u. t. Rimaszécs.
Kuvratra vagy Kurutra ment át az uralom, ki az
Dnlházy Mihály, szerkeszt és fordító, szül. Azovi tengermelléki hunn-bolgár-onogur törzseKassán 1786 febr. 2., megh. 1856 nov. 10. Jelent- ket felszabadította az avar hatalom alól. Öt íla
sége irodalomtörténeti szempontból az, hogy mint külön vált, közülük Aszparukh alapította az alDes.sevrffy József gróf titkára, az
megbízásából dunai Bolgárországot.
szerkesztette az 1825. megalapított Fels MaDalon, Friedrich Ludtvig, német vak fuvolagyarországi Minerva c. tudományos ós szépiro- virtuóz, szül. Oranienburgban 1769 aug. 14., meghdalmi folyóü^tot 1835. Kiadott egy erkölcsi irányú Würzburgban 1826 júl. 7. Korán vált híressé
munkát is Ektpddázó regék és lélekismertetö 1795 kir. kamara-zenész lett Pétervárott. Rendábrázolatok (Kassa 1821).
kívüli emlékez-tehetsége volt, amelynek segéDúlia (gör.) a. m. tisztelet, szentek imádása.
lyével képes volt a nehéz fuvola-koncerteket ne.

:

:
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alatt omlókezetóbe vésni ós még_ Bachfugákat is zongorán szabadon eladni. Önéletrajzát Wieland adta ki (Zürich 1808, 2 köt.).
Dulong (ejtsd düion), Herre Louis, francia fizikus
és kémikus, szül. Rouenban 1785 febr. 12., megh.
Parisban 1838 júl. 19. Blöbb a kémia tanára volt
a Faculté des sciencos-en, az Bcole normálé supérieure-ön és az állatgyógy intézeten Alfortban, azután
1820. a fizika tanára és 1830. tanulmányi igazgató
lett az École polytechnique-en Parisban. A párisi
tudományos akadémia tagja volt. Petittel együtt
meghatározta a szilárd, folyékony és légnem testek és különösen a higany tágulási együtthatóit.
Ugyanazon tudóssal megvizsgálta a fémek fajmelegét és a gázok hövezotöképességét. Ezen vizsgálatok közben a két tudós összefüggést talált az egyszer testek atomsúlya és faj melege között, melyet
rólok Dulong-Petit-féle törvénynek (1. o.) neveznek. Az akadémia megbízásából Aragoval meghatározta a gázok térfogat- változásait különböz
nyomásnál egész 27 atmoszféranyomásig. Szintén
az akadémia megbízásából megvizsgálta a telített
vízgz feszíterejét 100 és 214 fok között. Berzeliussal néhány gáz srségét vizsgálta meg. D.
megvizsgálta a gázkeverékek és összetett gázok
fajhjét és fénytörési képességét is. Ezenkívül
az égési és állati meleg megvizsgálásával is foglalkozott. Kémiai munkái a foszfor és nitrogén
oxigénvegyületeivel foglalkoznak, ó fedezte fel
a klómitrogént. Nevezetesebb munkái Recherches sur quelques points importants de la théorie
de la chaleur (1810) Recherches sur la mesure
des températures et sur les lois de la communication de la chalem* (Paris 1818).
Doiong-féle képlet, 1. Tüzelanyagok.
Dulong-Petit-féle törvény, az atomh törvénye,
mely szerint szilárd halmazállapotú elemek
atomhöje közelítleg egyenl és pedig 6' 4 cal. E
törvényt 1818. Dulong és Petit állapították meg.
Ók a különféle elemek fajhjét (azt a hmennyiséget, melyet a különböz testek egy grammjá-

hány óra
fólo

:

—

Duma

fémes természet elemekre érvényes. A nem fémes természet és kis atomsúlyú elemekre nézve
azonban még közelítéssel sem érvényes. Amint
a késbbi vizsgálatokból azonban kiderült, ez
utóbbi elemek fajhje a hmérséklettel nagy mértékben változik és magasabb hmérsékleten az

atomh értéke ezeknél is közel áll a 64 cal. -hoz.
E ténybl az következik, hogy az atomh értéke
a testek fizikai állapotától is függ és közönséges
hmérsékleten, ahol a legtöbb fajhömeghatározás törtónt, a testek nincsenek olyan fizikai állapotban, mely az összehasonlításra minden tekintetben megfelel volna. A D. azért nagyfontosságú, mert igen sok esetben felhasználható, különösen fémes elemeknél, az atomsúly helyességének ellenrzésére. Egy ismeretlen elem atomsúlyát ugyanis megkapjuk, ha az atomht a faj-

hvel elosztjuk P
:

= ^. Az így kapott atorasúly

természetesen csak közelít érték, amennyiben a
6"4 sem minden elemre nézve pontosan állandó
azonban elegend pontos arra, hogy ellenrizhessük, miszerint a kémiai analízis útján megállapított atomsúly nem valamely többszöröse-e a valódi értéknek.
Dulong robbanó olaja, 1. Klániitrogén.
Dúlóújfalu, kisk. Trencsén vm. puíiói j.-ban,
u. p. Poroszka, u. t. lUava.
(1910) 551 tót lak.
Duluth (ejtsd: djuiiitsz), város Minnesota északamerikai államban, a Laké Superior Ny.-i végében (Fond du Lac), a St. Louis River torkolatánál, kitn természetes kikötvel. 9 vasúti vonal
végállomása. Kiviteli cikkek gabona, liszt, vasérc, szén, fa. Jelentékeny gyáriparának (vasolvasztó, gépgyár, gyufagyár, fürészgyár, malmok) üzemét mesterséges vizier (a közeli hegyrl) szolgáltatja. Épületei High School, Camegie
Library, First National Bank, Lyceum Theatre,
Board of Trade, St. Luke's Hospitál és az óriási
elevátorok. A város feletti terraszról (Lakeview
Terraee) remek a kilátás. Alapíttatott 1853. Lakosval közölni kell, hogy azok hmérfékletót 1 C^-al sága (1860) 75, (1880) 3483, (i9io) 78,466. Fekvésénél
emeljük, fajhnek nevezzük) határozták meg és fogva (a nyugati vasbányászat és a déli földarra az eredményre jutottak, hogy az atomsúly mívelés érintkezésénél, a nagy tavak vízi útjáa fajhvel fordítva arányos, vagy más szóval az nak kiinduló pontján) nagyjövjü város.
atomsúly (P) és fajh (C) szorzata az ú. n. atomh
Dulwich (ejtsd: döiiics), elbb önálló falu Surrey
közelítleg állandó érték és pedig 6'4 cal.-val angol countyban, jelenleg London egyik külvá6-4 cal. A következ táblában né- rosa. Itt van a Gods Gift nev híres képtár, Alegyenl PC
hány elem atomsúlya, fajhje és atomhöje van leyne E. színész alapítványa, amelyben Giulio Rofeltüntetve
mano, Guido Reni, Rubens, Murillo, Claude Lorrain, Ruysdael, Rembrandt és más nagy mesterek
i|Atomsúlyá| Fajhje
Atomhöje
Az elem neve
mveit rzik.
C
p
PC
Dum., állatnevek mellett Duméril André Ma;

;

:

;

:

-.

:

=

:

;!

Szén (gyémánt)
Bór

91

BeryUiuni
Sziliciam

Vas
Béz

__

...

Platina

Alomlniam

28-4
56-0
63-6
194-8
27-

7-0

Lithium

881

Kén
Jód
Uráu

120
110

...

...

126-9
238-5

147

0-230
0-408
169
0-115
0-093
032
0-214
0-941
0-178
0-054
0-028

1-76
2-53
3-79
4-80
6-37
5-89
6-32
5-80
6-60
5-70
6-86
6-65

Mint ez adatokból látható, e törvény nem egészen szigorú és kell megközelítéssel a szilárd
halmazállapotú elemek közül is különösképen a

vagy Duméril Auguste (1. o.), növénynevek mellett Dumartier Barthélemy Charles (1. 0.) nevének rövidítése.
Duma (orosz), 1. a. m. tanács. Régibb idben
a moszkvai nagyfejedelmek, késbb a cárok mellett
tanács, mely bojárokból állott Nagy
rié Constant,

mköd

;

Péter idejében a szenátus lépett a helyébe. így
nevezték még a tartomány gyléseket s 1870 óta
a városi tanácsokat is. 1905-ben összegylt az els
birodalmi D., Oroszországnépképviseíeti gylése,
meljmek azonban a cári abszolutizmussal szemben kevés önállósága van.— 2. D. v. dumka, sajátszerií, többnyire epikus, de gyakorta lírikus tar-

—

Du Maine

ralmú kisorosz népdal. A kobzárok és banduristák
éneklik kobza és bandura nev hangszerek kíséretével. A D.-k tartalmát leginkább a kozákoknak
a törökök és tatárok ellen a XVI. és XVII. sz.ban viselt harcai képezik. Djabb idkben a
költészetben is használják a D. elnevezést
Du Maine herceg, 1. Maine.

m-

Domanoir

(^tsd: dumanoár),

Phüippe Francois

Pinel, francia drámaíró, szül. Guadeloupeban 1806

júl.31.,megh. Pauban 1865 nov. 16. Részint maga,
részint más írókkal együtt körülbelül 170 színdarabot írt, melyek közül kiemelendók Ija marquise de Prétintaille (1835) Les premieres armes
L'école des agneaux (1855)
d'3 Riehelieu (1839)
Le eamp des bom-geoises (1855); Les femmes
La maison sans enfants (1863).
tt-rribles (1858)
Több vaudeviUejét egyenesen Déjazet színészn
:

;

;

;

-zámára

írta.

etfyütt írt

Magyarul megjelent a D'Enneryvel

Don Caesarde Bazan.Ford. Diósy (B\)est

1^82).

Dumas

(ejtsd:

domá), 1.

Alexandre de laPaüle-

francia tábornok, szül. 1762 márc. 25. Jérémieben, Santo Domingo szigeten, megh. 1807
febr. 26. VUlers-Cotteretsben. Természetes fia volt
De la Paiüeterie marquis ültet\'ényesnek és egy
terie,

néger nónek. 1776-ban Dumas néven beállt a
francia dragonyosok közé közlegénynek. 1793.
már tábornok lett s a keleti pyreneéi hadsereg
vezérletét bízták rá 1797. Olaszországban Napóleon alatt szolgált s Mantovánál megverte Wnrmser osztrák tábornokot ; késbb Tirolba rendelték
s Brixennél a hidat egymaga védte meg egy
lovascsapat ellen, úgy hogy tiroli Horatius Cocle^-nak nevezték el. 1798 ban részt vett az egyiptomi hadjáratban; de visszatérben a nápolyi
parton fogságba esett. A nápolyi kormány két
e vlg nyirkos börtönben tartotta s D. annyira megbetegedett, hogy a további katonai szolgálatra
alkalmatlanná vált. Köztársasági érzelme miatt
Napóleon megvonta tle kegyét, úgy hogy szegé;

nyen halt meg.
2. D., Alexandre, az idsebbik, híres francia
iro, az elbbinek fia, szül. Villers-Cotteretsben
(Aisne) 1802 júl. 24., megh. Puyben, Dieppe mellett, 1870 dec. 5. Korán elárvulván, igen hiányos
kiképzésben részesült. 20 éves korában bekerült
az Orléansi herceg irodájába, aki Henri III. et sa
cour (1829) c. történeti drámájával elért sikere
után könyvtárosává léptette el. Ezt a prózában
írt drámát, mely a romantikusok elméletét elször vitte sikerre a színpadon, számos más színmüve követte, melyek bonyolult cselekmény,
ügyes jelenetezés és felületes korszerség (couleur locale) által tnnek ki, de költiség éi lélektani igazság szempontjából annál több kívánni
valót hagynak hátra. A nagyközönségnek azonban így is igen tetszettek s az új iskola megsziiárdolásában jelents szerepük volt. A legérdekesebbek: Antony (1831); Charles VII. chez ses
.-riands vassaux (lasi) ; La tour de Nesle (1832)
Koan, ou dósordre et génié (1836); Mademoiselle
de Bolle-Isle (1839) s legjobb vígjátéka: Los deraoiselles de 8aint-Cyr (1843). 1835— 59-ig, részben Montpensier herceg kíséretében, sokat utazott
s élményeit, ha nem is megbízható, de szellemesen írt útirajzokban örökítette meg. Ilyenek:

Dumas
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Impressions de voyages Quinze jours au Sinal
stb. Amikor az ujságregény divatba jött, D., aki
fejedelmi módon élt, valóságos regénygyárat alapított. Több más íróval szövetkezve, akiknek nevét azonban elhallgatta, egyszerre 4—5 lapba is
dolgozott s volt id, amikor hetenkínt egy-egy
kötete került ki a sajtó alól. Amellett arra is maradt ideje, hogj' színházat alapítson (Le théátre
historique), amelyben jobbára a saját müveit
adatta el. Regényei, melyek úgy korrajz, mint
jellemzés tek íntetében szerfölött gyöngék és stílusbeli finomságokkal sem dicsekedhetnek, igen
érdekfeszít, bár sokszor teljesen hihetetlen kalandokat halmoznak egymásra s ezzel örökös feszültségben tartják a naivabb olvasót. A legnépszerbbek voltak Le comte de Monte-Christo
(1844^^5, 12 köt.) ; Les trois mousquetaires (1844,
8 köt), D. mestermüve, ennek kevésbbé sikerült
folytatásai Vingt ans aprés (1845, 10 köt.) és Le
vícomte de Bragelonne (1847, 12 köt); a XVX
sz.-ban játszódó La reine Margót (1845, 6 köt.) és
La dame de Monsoreau (1846) a nagy forradalmat rajzoló Le chevalíer de Maisonrouge (1846)
stb. A februári forradalom csak rövid idre szakította meg e rendkívü termékenységet, mert D.;

:

:

;

nak nem

volt szerencséje a politikában. Az ötvenes évek óta megjelent regényei, melyek részben
külön e célra szerkesztett folyóiratokban (Le
Mousquetaire és Monte-Christo) láttak napvilágot,
határozott hanyatlásáról tanúskodnak. Az olasz
hadjárat idejében hadi tudósító volt, majd Garibaldi zászlaja alatt maga is küzdött s élményeit
külön iratbaái (Les Garibaldiens, 1861) örökítette
meg. Esztelen pazarlása és balsikerú spekulációi
anyagi romlásba döntötték és D., aki milliókat
keresett a maga és mások tollával, adóssággal
küzködve halt meg. Müvei a Michel-Lévy-féle

gyjteményben közel 300 kötetet töltenek meg.
Mag>'arul megjelentek
Howard Katalin, ford.
Benke József (Pest 1836); Darlingtou Richárd,
ford. Fekete Soma
Lorenzíno, ford. Egressy B.,
Színmütár III. (Pest 1841) Neslei torony, Paul
Jones, újabb színmütár (Kecskemét 1851) ; A fekete
tulipán, ford. Majer Károly (Pest 1851) A párisi
mohikánok, ford. Országh Antal (u. o. 1855—60,
32 köt.) u. a., ford. F. F. (Budapest 1881, 17
köt.) ; Egy bretagnei nemes kalandjai a Phílíppíni
szigeteken (Pest 1856, 2 köt. és 1863) ; Egy orvos naplója (u. o. 1857—58, 16 köt., 2 kiad. 1860)
Egy galamb története, ford. Bereczk Béla és Hang
Ferenc (Kalocsa 1858) ; Cecília, ford. n. a. (u. o.
1858) ; Paulina, ford. u. a. (u. o. 1860) Egy szerelmi kaland, ford. Beniczky Emil (Pest 1860)
utazás a Kaukázusban, ford. Székely Sándor (u. o.
1860, 4 köt); A nászruha, ford. K. T. (u.o. 1860,
2 köt.) Jehu és társai, ford. Nagy István (u. o.
1860, 4 köt.) ; A régens leánya, ford. Hang Ferenc
(u. 0. 1862, 3 köt.)
Garibaldi emlékiratai, ford.
Kassay Adolf (Pozsony 1862) A jávai orvos, ford.
Gsávolszky Lajos és György Elek (Gyr 1862)
A vívómester, ford. Podhajeczky Sándor (Pest
1862, 2 köt.) ; Égy tengerész kalandjai, ford. Hang
Ferenc (u. o, 1864) Gróf Monte-Christo, ford. Sió
(u. 0. 1864, 4 köt., 2. kiad. 1871, 10. köt.); A pokol
torka, ford. Major Béla (u. o. 1869, 2 köt) ; Margót királyné, ford. Sió (u. o. 1869, 5 köt.); A
:

;

;

;

;

;

;

;

;

;

—
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vörös ház lovagja, ford. Csorba A. (u. o. 1871,
2 köt.) A bandita, ford. Vincze Aladár (Debreczen
1872); A három testr, ford. Ásványi Ferenc
(Budapest 1875, 6 köt.) Húsz óv múlva, ford. u. a.
Bragelonne gróf, ford. u. a.
(u. 0. 1875, 8 köt.)
Felhívás keringöre, ford.
(u. 0. 1875, 10 köt.)
Szigligeti Ede (u. o. 1875) Margit királynó, ford.
;

;

;

;

;

1876, 6 köt.) Monsoreaui
hölgy, ford. u. a. (u. o. 1876, 6 köt.) A NegyvenGróf Monteötök, ford. u. a. (u. o. 1878, 8 köt.)
Christo, ford. u. a. (u. o. 1878, 2 köt.) A jósn,
Kisasszony
ford. Krajcsik Ferenc (u. o. 1879)
feleség, ford. Vay Sándor gr. ós Glair Vilmos (u. o.
1889, 2 köt.). Az apasági kereset, ford. Szokolay
'Kornél (u. o. 1884); A st.-eyri kisasszonyok, ford.

Mártonffy Ferenc

(u. o.

;

;

;

;

;

Béla (u. 0. 1890) Kean, ford. Rexa Dezs
1898); Kean, ford. Hevesi Sándor (u. o.
1899) Örült a trónon, átdolg. Hetényi Imre (u. o.
1905) A három testr, ford. Lándor Tivadar (u. o.
1908) ; Gróf Monte-Christo, ford. Harsányi Kálmán (u. 0. 1910, 4 köt.). V. ö. H. Parigot, A. D.
pere (Paris 1901) H. Spiirr, Life and writings
of A, D. pere (London 1903) ; Lecomte, A. D. pere,
sa vie intimé et ses oeuvres (Paris 1904-).
3. D., Alexandre, az ifjabbik, az elbbinek természetes fla, francia regény- és drámaíró, szül.
Parisban 1824 júl. 28., megh. u. o. 1895 nov. 27.
Alig hogy lerázta az iskola porát, egy kis kötet
verset adott ki Peches de jeunesse (1841) címen,
azután elkísérte apját Spanyolországba és Afrikába, majd visszatérve Parisba, egy fantasztikus
regényt adott ki Histoire de quatre femmes et
d'un perroquet (1847) címen, mellyel magára irányította a nagy közönség érdekldósét. A következ években több más regényt is írt, melyek
közül eredetiségével és természetességével a La
dame aux camélias (1848) válik ki, melyet 1852.
színpadra is hozott. B formájában, kényes és erkölcstelen tartalma dacára, nagy sikert ért el s a

Iái

J.

;

(u. 0.

;

;

;

Dumas

20
Társadalmi nézeteit a színpadon kívül

is terjesz-

Clemenceau (1864) cím regénye
Lettres sur les choses du jour L'homme-femme
Tue-la!, Le dívorce, Les femmes quituentet les femtette

:

L'afíaire

;

;

mes qui votent(1872—83) c. röpiratai s a színmvekhez írt elszavak, mind e gondolatkörben mozognak. D., aki mint ember is közbecsülésnek örvendett,
1874 óta volt tagja az akadémiának. Szinmveí
teljes gyjteményét 1898. adták ki 8 kötetben.
D. müvei a budapesti Nemzeti Színháznak s rész-

ben a Vígszínháznak is kedvelt msordarabjai
közé tartoztak. Magyarul megjelentek Príntemps
:

Zsófla (Pest 1854)

József

;

A gyöngyös hölgy, ford. Irinyi

1857); Érdekesebb novellái, ford.
(Kalocsa 1861); A kaméliás hölgy
(Pest 1865) Clemenceau története (u. o. 1866) A
Clémenceau-pör, ford. Áldor Imi-e (u. o. 1867)
Férfl-n (u. o. 1872) ; Két apa, ford. Halmy Ferenc (Budapest 1878) A kaméliás hölgy, ford.
llosvailA\\g6 (u. 0. 1893); A kaméliás hölgy,
dráma, ford. 5a;an Miksa (Gyr 1893); u. a., fo-xl.
barátjn,
Nemere Attila (Budapest 1897) A
ford. Kürthy Emil (u. o. 1899 és 1908) Clemenceau. Dráma (u. o. 1903) A kaméliás hölgy, A
(u.

0.

HangFQveuQ
;

;

;

nk

;

;

;

Clémenceau-ügy, reg., ford. Cserg Eugó ésÉa(íványi Paula (u. o. 1907). V. ö. Fiion, De D. á
Rostand (Paris 1898) H. Parigot, Le drame d'A.
D. (u. 0. 1899).
4. D., Ernest, francia pénzügyi író, szül. Parisban 1827., megh. u. o. 1890 febr. 27. Rouenban,
Bordeauxban és Parisban elkel pénzügyi állásokat töltött be. A parlamentnek is tagja volt.
;

Az érmékrl

szóló: Essai sur la fabrication
des monnaies (1856) és Notes sur l'émission eu
Francé des monnaies décimales de bronzé (1868)
c. mvein kívül egy pénzügyi munkát is adott
címe Lois et réglements rélatífs au draínage en
Angloterre (1854).
5. D., Jean Baptiste André, francia kémikus,
realista dráma megteremtje lett. A megkezdett szül. Alaisban 1800 júl. 15., megh. Cannesban
úton haladt tovább egyéb színmüveiben is, melyek 1884 ápr. 11. Mint gyógyszerész kezdette tanulgyors egymásutánban követték egymást. Le deml- mányait. 1824-ben Humboldt tanácsára Parisba
monde (1855) Le flls naturel (1858) Le pere pro- ment, hol a politechnikai iskolán, az Athenaeudigue (1859) L'ami des femmes (1 864) Les ídées mon, az École centrale des árts et manufactude Maidame Aubray (1867) La femme de Claude res-öu, a Sorbonne-on és más tudományos tanin(1873); Monsieur Alphonse (1873); L'étrangere tézetekben eladásokat tartott. Többször nyilvá(1877) La príncesse de Bagdad (1881) Deníse nos hivatalokat viselt és miniszter is volt. A Magy.
(1885) s Francillon (1887) a legkiválóbbak.Páratlan Tud. Akadóma kültagjának választotta. Kísérlogikával fölépített drámáinak legfbb rugója a leti dolgozatai igen nagy számúak. A gzsrség
szerelem, de nem a romantikusok nagy ci-zése, meghatározási módszere és eljárása a nitrogén
hanem a természettudósok élettani szükséglete. meghatározására a szénvegyületekben általánosan
Ennek társadalmi következményeit vizsgálja. használatos. A szénvegyületek tanulmányozásáSzínmüvei középpontjába hol a törvénytelen val is sokat foglalkozott; így alkaloidákkal, étilgyermeket, hol az elcsábított leányt, hol a házas- és amidvegyületekkel, a faszesszel, az indigóval,
ságtör nt, vagy a htlen férjhez odaláncolt fele- a borksavval, a zsírsavakkal. A flizilógiaí kémiáséget állítja, s majd a prostitúció ellen s a házas- ban is különösen járatos volt. Foglalkozott a vér
ólet tisztasága mellett szónokol, majd meg a tár- mikroszkópiai és kémiai vizsgálatával, a hugyany
sadalmi elítéletek vagy a törvény szükkeblüsége képzdésével a szervezetben stb. Az általános kéfölött tör pálcát. A való élet jelenségeit megkapó mia is sokat köszön búvárlatainak, az ú. n. helyettehúséggel örökíti meg, párbeszédei telve szellem- sítési elmélet megalapítója. Több elem atomsúlyát
mel, a hatásos jeleneteket mesterien tudja beállí- nagy pontossággal megállapította néhány idevágó
tani, úgy hogy méltán tartják a modern színm- dolgozatát 5ía.9 társaságában végezte. Több kiváló
írás egyik mesterének. Erkölcsbíró szerepérl munkát is írt; els nagyobb mve: Traité de
megoszlanak a vélemények, úgy a keresztény, chimíe appliquée aux árts (1828). Másik müve
mint a «t©rmészetes» morál hívei sok ellenmon- Lepons sur la philosophie chimique 1837. jelent
dást, paradox állítá-st találnak fejtegetéseiben. meg. Egyéb munkái
Thóse sur la question dö
;

:

;

;

;

;

;

;

;

:

—
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actíon du calorique sur les coips organiques
(1838); Essai sur la statique chiinique des étres
organisés (német fordításban 1844).
6. D., Maühieu. gróf, francia tábornok, szül.
Montpellierben 1753 dec. 23.. megh. 1837 okt. 16.
Rochambeau alatt Észak-Amerikában harcolt;
1791. mint a nemzetgylés tagja királypárti érzelmei miatt gyannssá lett és Svájcba kellett menekülnie. A direktórium alatt visszatért s az öre;

gek tanácsának tagja lett, de még egyszer menekülnie kellett az 1797 szept. 4-iki államcsíny után.
1800-ban Bonaparte konzul visszahívta; 1805—
1809. Bonaparte József nápolyi, késbb spanyol
király szolgálatában állott. 1809-ben ismét Napóleonnal harcolt s ó kötötte meg az osztrákokkal a
znaimi fegyverszünetet. XVIII. Lajos alatt megtartotta rangját, de 1822. elbocsátották az államtanácsból. 1827-ben a kamara tagja lett, 1830.
pedig az aggLafayette-tel együtt szervezte a párisi
nemzetrséget. Mint katonai író egy terjedelmes
munkában foglalta össze az 1799— 1814-íki hadjárat eseményeit Précis des événements militaires, ou essai historique sur les campagnes de 1799
—1814 (Paris 1817—26, 19 köt).
:

—

Duméril

kastélyának, a régi Dun Bretonnak, az Ossian
Balclutha-jának, egy 170 m. magas bazalt sziklán gyönyör a fekvése. Benne rzik Wallacenak,
a skótok egy népszer hsének kardját.
Dnmbbell-nebala, az a szép spirális köd,
melyet Messier 1773. a Vadászkutyák csillagképében felfedezett. Tulajdon képeni alakját csak
Goihard fotográfiái után ismerjük.
Dumbravicza, kisk. Hunyad vm. marosillyei j.ban, (1910) 325 oláh lak., u. p. Hunyaddobra, u. t.
Marosillye.
sbow (ang., ^tsd: dömmsó), Angliában
a pantomimíkának s mindenfajta álarcos játéknak
elnevezése.
(ang., ejtsd döm-döm) néven az angolok a gyorstüzel ágyúk lövedékeit, jobban
mondva golyózáporát értik. A név azon keletindiai gyárról vétetett, ahol legelször készítettek
ily lövedékeket (1. Lövedék). Ezek a golyók, amelyeknek ólommagvát a nikkelköpeny nem egészen veszi körül, az emberi testbe lve, ott kiterjednek, deformálódnak s ez által az emberi szervezetben szörny pusztítást okoznak. Az els hágai békeértekezleten (1. Békekonferenciák) szó

Dnmb

Dma-dmu

:

Dumasit (ásv.), klorit-fajta. amely a Vogé- volt a D.-golyók használatának tilalmazásáról.
zok némely melaflrjának üregeit és repedéseit Nagybritanniát és az Egyesült Államokat kivéve,
el is fogadtak a többi államok (Portugália tátölti ki.
voltartotta magát a szavazástól) egy nyilatkozaDumas-lángzó, 1. Gázlángzók.
Du Maurier (ejtsd: du morjé), George Louis Pal- tot, amely szerint tilos oly lövedékeket, golyókat
mella Busson, francia származású angol rajzoló alkalmazni, amelyek az emberi testbe érve kiterés író, szül. Parisban 1834 márc. 6., megh. 1896 jednek vagy ellapulnak, amilyenek az oly kemény
okt. 8. Ifjúságát Parisban és Londonban töltötte s köpeny golyók, amelyeket a köpeny nem takar
rajzolóvá képezte ki magát. Az angol társa- teljesen vagy amelyek köpenye bevágásokkal van
dalomból vett torzképeívei csakhamar hírnévre ellátva. Az angolok állítólag a búr háborúban, az
tett szert. Thackeray, Foxe, Meredith stb.
els hágai békeértekezlet után, ilyen golyókat
veihez szolgáltatott rajzai által mint könyvillusz- használtak.
trátor is nagy elismerésben részesült. Késóbb reDum-dum láz, 1. Kala-Azar.
gényírónak csapott fel. Regényeit maga illuszDuméril (ojtsd: diimerU), 1. André Marié Conti'álta. 1891-ben megjelent Péter Ibbetson c. mve, stant, francia zoológus, szül. Amiensban 1774 jan.
melyben saját ifjúságát írja le. Irodalmilag e re- 1., megh. 1860 aug. 2. Parisban az orvosi,tudomágénye jelentékenyebb, mint híi'essé vált Trilby-je. ny okát tanulta s aztán 1800. a párisi École de
Trilbyt 1894. Amerikában színpadra dolgozták médeeineben a boncolástan és élettan tanára lett.
át. Magyarra Fái J. Béla fordította, színre kertilt 1818-ban a patológiai tanszéket vette át, nema Vígszínházban 1897. D. angol honpolgár lett. sokára ez után pedig Lacépédes utóda lett a JarHalála után jelent meg The Martian c. illusztrált din des Plantes-ban. Állását 1857-ben hagyta el.
regénye.
Több zoológiai munkát írt, melyek között neve-

m-

Dumbarton vagy Dunbarton

(ejtsd:

dömmbartn),

county (D.-shire) Skóciában, Perth. Stirling,
Lanark, Renlrew és a Clyde-öböl között. Területe
699 km*, lakóinak száma (igii) 139,831. Nagyobbára.a Highlands kiágazásai takarják, amelyek
közt a Ben Voirlich (963 ra.) a legmagasabb. DK.-i
része és a Loch Lomondból a Clydeba folyó Leven
völgye sík. Földjében, amelynek csak 21^'Q-é.%miivelik, sok a vasérc, a szén és pala. A Glasgow
felöli részében nagyon virágzik a gyapjú-, pamut-, vas- és papíripar. A Macgregor és Macfarlane ciánok egykori székhelye, amelyen keresztül a rómaiak az Antoninus falát építették, régebben Lennox nevet viselt. Székhelye D. Nagyobb
városok még Renton, Bonhill és Alexandria.
2. D., az ugyanily nev county fvárosa, 20 km.nyire Glasgowtól, a Clyde és Leven összefolyásánál, vasútmellett, (laii) 21,989 lak., musselinkészítéssel, üveggyártással, D. a középkorban Strathelwyd nev gael királyságnak volt székhelye. Szép
1.

:

—

zetesebbek: Zoologie analytique (Paris 1806);
Traité élémentaire d'hlstoire naturelle (4. kiad.,
Paris 1830) Ichthyologie analytique (Paris 1856).
Bibron társaságában megírta az Erpétologie
générale cím nagy mvét a csúszómászókról,
mely kilenc kötetben jelent meg (1835—50) s az
addig ismert összes fajok rendszeres ismertetését
tartalmazza. Egy más munkájában aztán a rovarokkal is foglalkozik, melynek címe Entomologie analytique (1860, 2 köt.).
2. D., Augiiste, francia zoológus, D. 1. fia, szül.
Parisban 1812 nov. 30., megh. ugyanott 1870 nov.
12. Az orvostudományokat tanulta és 1847. a (üollége Chaptalban a geológia tanára, 1857. a természetrajzi múzeum igazgatója lett. Zoológiai munkái közül nevezetesebbek a Histoire naturelle des
poissons (1865 70. 2 köt.) Des modiflcations de
la température anímale sous l'influencedes médicaments (1853) ; Des odeurs de leur nature etc.
;

:

:

—

(1843).

;

-

Dumersan
Dumersan (ejtsd:

dUmerszaS), 1/ariow, francia író,

Issoudun mellett, 1780
jan. 4., megh. Parisban 1849 ápr. 13. A párisi
óremgyüjtetnénjTiól talált alkalmazást, de minden
szabad idojót drámák, vaudevillek és bohózatok
írásával töltötte. Legtöbb sikere volt L'ango et
le diable (1849) c. darabjának legjobb a Les saltinbanques (1838)0., mely a helyzetek komikumával és a szatíra szellemességével tnik ki. Egyéb
müvei közül említést érdemelnek Notice des momimonts exposés dans le cabinet des médailles
Chansons nationales et populaires de la
(1819)
szül. Castelnau kastélyban,

:

;

:

;

Francé (1845,

Dumesd

új kiad. 1866).

(újabban

marosillyei j.-ban,
t. Marosillye.

Dumesnil

:

Domos), kisk. Hunyad vm.
380 oláh lak., u. p. és u.

(i9io)
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minségben Athénbe ment, 1878. visszatért
Franciaországba s a grenoblei akadémia rektora
lett 1879. a felsbb tanügy igazgatójává nevezték
ki a közoktatásügyi minisztériumban. Nevezetesebb munkái De plumbeis apud graecos tesseris
(1870) Peintures céramiques de la Gréce propre
La population de l'Attique (1873) Vases
(1871)
peints de la Gréce propre (1873) Fastes óponymiques d'Athénes (1873); Essai sur l'éphébie
attique (1875—76); Les céramiques de la Gréce
propre, vases peints et terres cuites (1882
90
Chaplainnal együtt); Mélanges d'archéologie et
d'épigraphie (1892). 1877-ben megalapította a Bulletin de correspondance hellénique c. tud. folyósonló
;

:

;

;

—

iratot.
2.

Marie Frangoise, más

;

;

D.,

André Hubert,

geológus, szül. 1809 febr.

megh. u. o. 1857 febr. 28. Sok érnéven Marchand, francia ti'agika, szül. 1711. Páris- demet szerzett Belgium és az Ardennek geológiai
(ejtsd:

dUmeníi),

ban,megh. 1803. Boulogne-sur-Merben. 1737. lépett
fel elször Parisban a Comódie fran^aiseban, mint
Clytemnestra az Iflgenia Taurisban c. tragédiában, miután már néhány évig vidéken játszott s
nagy sikert aratott. Arcvonásai inkább férfiasak
voltak, mint kellemesek, de a tragikai hsnk
ábrázolásához illettek a szenvedély tolmácsolásában a tradíciót megtörve, a természetes hangot
ós játékot vitte diadalra. De a magasabb vígjátékban is ritka tökéletesség volt. 1775-ben
;

visszavonult a színpadtól.
et Bibr., az állatok latin neve után
Duméril André és Bihron nevének rövidítése, kik
különösen a csúszómászókkal foglalkoztak.
Dnmfries (ejtsd: dömfrisz), 1. county (D.-shire)
Skócia D.-i részében, Anglia, a Solway-öböl,
Kirkcudbright, Ayr, Lanark, Peebles, Selkirk és
Roxburgh közt, 2858 km" területtel, (i9ii) 72,824
lak. ÉNy.-i részében a Nith forrásánál nagy szénbányái vannak egyéb ásványországi kincsei az
ólom, a réz, antimon és gipsz. Az alig Vs-^ban
megmívelt föld ftermékei a zab és burgonya. Az
állattenyésztés virágzó a D.-i sonkák ismeretesek
az angol piacokon. A gyapjú- és pamutszövés a
síkság számos lakóját foglalkoztatja. A Solwayöböl melletti lakosság élénk parti kereskedést üz.
A countyban sok a régiség brit és római tábormaradványok, tornyok, dán oszlopok és romban
hever kastélyok. Székhelye D. 2. D., az ugyanily nev county fvárosa, a Nith balpartján, vasút
mellett, (i9ii) 16,062 lak., kalap-, harisnya-, cip-,
kosárkészítéssel, gyapjúszövéssel, br- és sörgyártással, élénk marha- és sertéskereskedéssel. 120
tonnás hajók egészen a városba juthatnak el.
Nevezetességei Burns Róbert költnek mauzóleuma a város egyik temetjében, továbbá a városi

Dam.

;

;

;

—

:

múzeum

és a csillagvizsgáló intézet.

Dnmfries Burghs

(ejtsd:

dömfrisz börgsz),

skót

15. Lüttichben,

kutatásával. 1835-ben tanár lett Lüttichben, kiadta Belgium és Európa geológiai térképét Carte
géologique de la Belgique (Bruxelles 1836 —49) és
Carte géol. de l'Europe (Paris és Lüttich 1850).
3. D., Augustin Alexandráé, francia szobrász,
szül. Parisban 1801 aug. 14., megh. 1884 jan. 25.
Atyjának, D. Jacques Edme szobrásznak és Cartelliernek volt tanítványa, 1823— 30-ig Rómában
tartózkodott és a Canova-féle klasszicizmus hatása
alatt egész sor antik tárgyú müvet készített. Késbbi, nagyrészt Parisban lev müvei közül a legismertebb Napóleonnak a Vendöme-oszlopon álló
szobra, melyet 1871. a commune alatt összezúztak,
1876. helyreállítottak, és a Szabadság gónuszának
lebeg bronzszobra a júliusi emlékoszlop tetején.
Egyéb munkái Poussin fest szobra, az akadémia
üléstermében; I. Ferenc ós Lajos Fülöp királyok
szobrai a versaillesi múzeumban ; Buflon természettudós szobra Montbardban stb.
4. D., Léon, francia filozófiai író, szül. Valenciennesben 1837., megh. 1877 jan. 7. Eleinte fleg
lélektannal foglalkozott mint a skót iskola tanít:

:

ványa, majd a darwinizmushoz szegdött, melynek elméletét figyelemre méltóan értékesítette a
filozófiában. Mvei Les causes du rire (Í.862)
Jean Paul et sa poétique (1862, J. P. esztétikájának magyarázatos fordítása) Le sentiment du gracieux (1863) La morale de Montaigne (1866) Antoine Watteau (1867) De réducation des femmes
(1868) Haeckel et la théorie de l'évolution en Allemagne (1873).
Théorie scientifique de
:

;

;

;

;

;

Fmve

:

sensibilité (1875). V. ö. A.
együtt fordította Jean Pault),
la

Büchner

.(akivel

Un philosophe ama-

L. D. (Caen 1884).
D., Luise, német színészn, szül. 1866 febr.
22. Kölnben. Berlinben nyerte kiképeztetését.
1885-ben Berlinbe szerzdött, majd Bécsben a
Burgszinháznál, 1889 - 94. Stuttgartban, majd ismét Berlinben szerepelt. 1905-ben megalapította
a düsseldorfi Schauspielhaus színházat, amelynek

teur

:

5.

városok (Dnmfries, Annán, Kirkcudbright, Lochmaben és Sanquhar) csoportja, amelyek együtteigazgatója.
sen választanak egy képviselt.
Dumját, 1. Damiette.
6.D., Pierre Etienne Louis, francia filozófiai író,
szül. Genfben 1759., megh. Milanóban 1829. GenfDnmka, 1. Duma.
Dumont (ejtsd: diimóD), 1. Albert, franda avcheo- ben tanulta a teológiát, késbb mint Shelbourne
lógus, szül. Scoy-sur-Saóneban 1842 jan. 21., lord gyermekeinek nevelje Londonban ólt, a franmegh. Parisban 1884 aug. 12. 1874-ben a Rómá- cia forradalom kitörésekor Parisban volt, mint
ban felállított francia iskola tanára volt s ott Mirabeau munkatársa, azután visszatért Angliába
archeológiát és mtörténetet tanított, 1875. ha- lefordította Bentham müveit franciára. 1814-ben

Dumont

—

d'Urville
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Genfben találjuk, mint a nagj" tanács tagját, ahol
sokat tett a börtönügy javítása érdekében. Müvei,
melyekben Bentham eszméit rendszeresen szerkeszti Traitó de législation civile et pénale (Genf
1802, 3 köt.) Théorie des peines et des récompenses (London 1811, 2 köt.) Tactique des assemTraité des preublées législatives (Genf 1816)
vesjudiciaires (1823); Del'organisation judlciaire
et de la coditication (1828).
Dumont d'ürviUe (ejtsd: dUmon dürril), JuleS
Sébastien César, francia hajós, szül. Condé sur
Noireauban 1790., megh. vasúti szerencsétlenség
alkalmával Versailles mellett 1842. A francia hajóhadba lépvén, 1819-20-ig részt vett a görög-szigettengeri és fekete-tengeri expedícióban. 1822-ben
Duperrey kapitánnyal elször utazta körül a földet. Második földkörüli útján 1826 -29-ig már ö
maga vezette az Astrolabe-ot és harmadik útján is
a Zélée-t 1834. D. fölkereste az eltnt Lapérouse
nyomait, Uj-Zealand és Üj-Guinea partjainak
nagyrészét térképezte, sok szigetet fedezett fel.
:

;

;

;

Mvei

Enumeratio plantarum in insulis archilitoribus Ponti Euxini (Paris 1822)

:

pelagi et

Voyage de l'Astrolabe (u. o. 1830—34, 13 köt.)
Voyage pittoresque autour du monde (u. o. 1834,
2. köt.) és Voyage au póle sud et dans l'Océanie
(u. 0. 1841—1854, 23 köt. szöveg és 6 rész atlasz).
V. ö. Joiibert, D. (új kiad. Tours 1885); K. Hassert,

Die Polarforschung (Leipzig 1907).

Damort., növénynév mellett Dumortier Barthélemy Charles

Dumortier

(1.

o.)

nevének

(ejtsd: iümortié),

rövidítése.

BartJiélemy Charles,

belga politikus és botanikus, szül. Tournayban
1797 ápr. 3., megh. u. 0.1878 júl. 9. Heves ellensége volt a hollandi uralomnak és élénk részt vett
az 1830-iki belga forradalomban. Nevét mint botanikus is ismertté tette számos monográfiájával.
Fbb müvei Observations sur les graminées de la
flore belgiquo (Toumay 1823); Monographie des
saules de la flore belge (Bruxelles 1862)
Monographie des roses de la flore belge (Gént 1867).
Dumortierit (ásv.), víztartalmú aluminiumboro:

;

B20s.8AL,03.6Si03+HjO, rombos, finovagy sugaras sötétkék szín
halmazokban Franciaország (Beaunan), Szilézia
(Wolfshau), Norvégia (Tvedestrand), Észak-Amerika (Harlem, Clip) némely pegmatitjában.
szilikát,

man

rostos, oszlopos

Dumoulin
szül.

(ejtsd:

dümniea),

Louis, francia fest,

Parisban 1860. Lehmann, Gervex és Manet

tanítványa.

késbb

A

párisi élet ábrázolásával lépett föl,

festett történeti jeleneteket, dekoratív fal-

fleg tájképeket a világ
csaknem minden vidékérl, ahol utazgatásai közben megfordult. Müvei közül a legtöbb francia
múzeum riz egy-két darabot. Nevezetesebbek:
Chovaux de bois Point de jour Place Clichy
Quatorze juillet place de la Bastille Escadre du
Nord h Cronstadt Tour du monde (panoráma)
La Sorame (triptichon) Paysage d'hiver Pagode
á Hong-Kong Port de Boulogne Une rue aux
képeket, újabban pedig

;

;

;

;

;

;

;

environs de Boulogne-sur-Mer

;

stb.

Dti Moulin (^tsd: dumoien), Herre (lat. Molimei(s), a francia reí. egyház polemikus írója, szül.
Buby kastélyban (Normandia határán) 1568 okt.

megh. Sedanban, mint teológiai tanár, 1658
márc. 10. 1616-ban L Jakab Angolországba hítta.
18.,

-

Dumreicher

egyházak egyesítésének terHasonló tervezetet a dordrechti
zsinat számára is írt. Legnevezetesebb munkái
Défense de la religion ehrétienne (1616) Anatomie de la messe (Sedan 1636) a katolicizmus
ellen írt mvei: Défense de la confession de
l'Église réformée de Francé (Charenton 1617);
Bouclier de la foy (u. o. 1617 és Genf 1624) az
arminiánusok ellen Anatomie de 1' Arminianisme
(Leiden 1619). V. ö. Armand, Essai sur la vie de
D. M. (Strassburg 1846) ; Gory, Pierre D. (Paris

hogy az összes
vét készítse

ref.

el.

;

;

;

:

1888).

Du Moulin-Eckart (ejtsd: dümuleS— Richárd
Ferdinánd Maria, gróf, német történetíró, szül.
Lipcsében 1864 nov. 27. Történelmi és nyelvészeti tanulmányait Würzburgban, Lipcsében, Mün),

chenben és Boroszlóban végezte. Elbb a heidelbergi egyetemen tanított, majd 1898 óta a müncheni technikai fiskolán adja el a történelmet.
Fbb müvei: Bayem unter dem Ministerium
Montgelas 1799—1817 (1. köt., München 1894);
Luitpold von Bayem, ein historischer Rückblick
(Zweibrücken 1901) Deutschland und Rom (München 1903).
Dumouriez (ejtsd: dumnné), Charles Frangois,
francia tábornok, szül. Cambraiban 1739 jan. 25.,
megh. London közelében 1823 márc. 14. Katonai
szolgálatát a 7 éves háborúban kezdte. 1771-ben
a francia kormány mint ezredest a bari konföderáció segítségére küldte pénzzel és tisztekkel, de
D. túllépte megbízatását, amennyiben maga is
részt vett a harcban, mire visszahívták. 177S-ban
tábornok és cherbourgi várparancsnok lett. A forradalom kitörése után a girondéi párthoz csatlakozott. 1792-ben külügyminiszter lett s rávette
XVL Lajost, hogy Ausztriának és Poroszországnak háborút izenjen. A háború els kudarcai után
maga D. vette át a fvezérséget. Elbb a poroszokat tartóztatta fel a valmyi ágyúhareban (1792
szept. 20.), majd Belgiumba tört és az osztrákokat
;

Jemappes mellett gyzte le (nov. 6.). E két gyzelem a francia konventet elbizakodottá tette és

nem

gondoskodott a sereg kiegészítésérl. így
aztán D. 1 793 márc, 18. vereséget szenvedett az
osztrákoktól, mire a jakobinusok árulással vádolták és Beumonville hadügyminisztert küldték
táborába négy konventbiztossal, hogy
Parisba
hozzák. D. azonban a konvent kiküldöttjeit letartóztatta s arra a merész tervre határozta el magát,
hogy serege ólén Paris ellen megy és véget vet a
jakobinusok uralmának. De seregének nagy része
cserben hagyta s így maga D. volt kénytelen
1800 megmaradt katonájával az osztrákokhoz
menekülni, kiknek foglyait is átadta. A konvent
300,000 livrest tzött ki a fejére s D. ezen árulása
nagyban hozzájárult a girondéi párt bukásához.
D. ezután sokfelé bolyongott, míg végre Angliában telepedett meg állandóan és a Bourbonoktól
kapott kegydíjból ólt. Itt írta meg Mómoires-jait.
V. ö. Boguskivsky, Das Lében des Generals D.
(Berlin 1878); Monchanin, D. (Paris 1884); i?Oí?e

t

D. and thedefenceofEnglandagainst Napóleon
(London 1909).
I.,

Dúm-pálma (nov.i, 1. Hyphaene.
Dumreicher, l.ArmandybSLró, osztrák politikus,
jD. 2. fia, szül. Bécsben 1845 jún. 12., megh. Me-

—

Dumreicherit
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Eredete és fels folyása. A D. Dél-NémetországBaden nagyhercegségben, a Feketeerd
(Schwarzwald)DK.-i lejtin, két forráspatak egyesülésébl ered egyik a Roszeck-en, 1000 ra. magasságban fakadó Brege, a másik a Hirzwaldon,
1125 m. magasban ered Brigaeh, mely a douaueschingeni kastély kertjébl fakadó D.-forrást
(Donau) veszi magába. A D. innen DK.-nek folyik,
de a Jura-hegységet elérve, ÉK. -re fordul s rajta
keskeny s regényes szorosban (Tuttlin géntl Sigmaringenig) áttör. Scheeniél a hegységbl kilép
s Württemberg földjét éri, melyet EK.-i irányban
Ulmig hasít. Itt veszi fel az lUert és itt kezddik
des Deutschtums in Oesterreich cím alatt (Berlin hajózható középfolyása.
Középfolyása. Ezt Ulmtól egészen a Vaskapu1888). Mvei közül említendk Die Aufgaben der
Üntemchtspolitik im Industriestaat (1882) Síid-' szorosig szokták számítani. Folyásának ezt a fontos részét a dévényi szoros két szakaszra osztja,
ostdeutsche Betrachtungen (Leipzig 1893).
2. D., Johann Friedrich, báró, osztrák sebész, ülmon alul a D. völgye 7
15 km.-nyire kitágul s
szül. Triesztben 1815 jan. 15., megh. 1880 nov. 16. két nagyobb völgytágulatot képez az egyik Ulmon
1838-ban avatták doktorrá. 1844rben egyetemi ma- sihDonauried, a másik Ingolstadtnál Donaumoos
gántanár, 1846 sobészforvos lett a bécsi ált. kór- nevet visel. Ezen alul a D. ismét áttöri a Jurát s
a regensburgi termékeny lapályt éri. Régensburgházban, 1849. pedig rendes tanárrá és a
intézet fnökévé nevezték ki a bécsi egyetemen. D. nál éri legészakibb pontját (49" 2') s itt a cseh-baa konzervatív sebészek közé tartozott ellene volt jor erds hegység kristályos tömege eddigi, túlaz újításoknak, Billrothtal, illetve az általa kép- nyomóan ÉK.-i irányából hirtelen KDK. felé téríti
viselt sebészeti iránnyal mindig ellentétbe helyez- el, mely irányt nagyjából megtartja Pozsonyig.
kedett. Hasonlóképen opponált a Lister-féle an- Folyásában áttörések völgyiapályokkal váltakoztiszepszisnek. Az 1866-iki háborúban mint sebész nak az els nagyobb áttörés Passaunál van, ahol
nagy tevékenységet fejtett ki. Langenbeck ber- a D. az Inn felvétele után Ausztria földjére lép.
lini sebésszel elkeseredett polémiába keveredett. Szaggatott, vadregényes völgyszoros után az ofiferDumreicherit (ásv.), vékony, tapadós tapintatu dingi medence következik, majd egy másik áttökéreg, amely apró oszlopocskák halmazából áll. résen túl a linzi medencébe lép, melybl több ágra
Vízben oldható. Képlete
oszolva folytatja útját K.-i irányban Grein-ig. Itt
töri át a Mstályos hegységet utoljára s ezen ré4MgSO,.Al2(S04)3-f36H,0.
Elfordul egy láva hasadókaiban S. Antao szi- szében volt a régebben félelmetes, de most a robgetén (Zöldfoki szigetek egyike).
bantások által veszélytelenné vált örvény (Strusola (lat.) a. m. hajadon korában.
del). Ezt a természeti szépségeirl is ismert szaDun (kelta), halom ; régibb latin helységnevek- kaszt a ki'emsi medence váltja fel, majd a bécsi
ben, különösen Galliában és a brit szigeteken, a erdn való áttörésen túl (a Leopoldsberg és Bisamnévtvel összetetten dunum alakban fordul el, berg közt) a bécsi medence következik, mely a

ranban 1907 dec. 29. 1871-ben a közoktatási minizstérium szolgálatába lépett s 1874. az ipariskolák
szervezésével bízták meg. E megbízásnak kitnen
megfelelt, több száz ipariskolát alapított, de mivel
ez iskolákat a német nyelv és kultúra terjesztivé
akarta tenni, ezáltal felkeltette a szláv nemzetiségek féltékenységét s 1886. kénytelen volt állását odahagyni. Ezután a képviselház tagja lett,
s mint a német balpárt tagja elszánt ellensége
volt a szláv szeparatisztikus törekvéseknek, melyektl az osztrák németség és egész Ausztria
jövjét féltette. 1895-ben végleg visszavonult a
politikai élettl. Beszédeit Pröll adta ki Zur Lage

ban,

;

:

:

;

—

;
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;

;
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Lugdunum (London).
Morva-mezbe megy
Duna (1. amellékelt két íér/cepeí^, Közép-EurópáHainburgon alul a

át.

Kis-Kárpátok és Lajta-hegy-

nak a Volga után legnagyobb folyója.
ség közti elég tágas kapun (Porta hungaríca) átAz ókorban Danubius, alsó szakaszában pedig lépve, Dévénynél Magyarország határát éri a D.
Ister volt a neve. A régi görögök Istros-uok Itt a kis magyar alföldre lép ki s eddigi K.-i iránevezték s Európa legnagyobb folyójának tartot- nyát DK.-ivé változtatja.
ták. Folyása csak a rómaiak idejében lett teljeItt kezddik a folyam magyarországi részének
sen ismeretes akkor a folyam Germania határát fels D.néven ismeretes szakasza, mely Dévényérintette, azután Pannónia határát Dácia felé s tl Dunaradványig terjed. Ez a folyamszakasz
Dáciáét Moesia felé. TorRolataínak számát a Pon- Dévény és Göny közt régebben számtalan eltus Buxinusba 2— 7-re tették. A Nibelung-ének- ágazásával a legrendetlenebb folyású volt, hol
ben Taonowe név alatt fordul el.
nemcsak a hajózást nagyon nehezítette a víz szerteA magyar irodalomban is srn találkozunk a szét oszlása és az ennek következtében támadt zá;

már

tonyos meder, hanem a zátonyokon megtorlódott
jég a legveszedelmesebb vízáradásoknak is okozója volt. Egészen megváltozott a helyzet az
1886. évben megindított folyamszabályozás óta
(1. alább szabályozás alatt).
Pozsonyon alul a D. fága, az Oreg-D. bal- és
török Duneh. Franciául Danube a neve.
jobb fell egy-egy nagyobb mellékágát bocsát ki
mindkett Kis-D. nevet visel az B.-i v. érsekA D. földrajzi leírása.
újvári D.-ággal a Csallóközt (1. o.), a délivel v.
A D. egész hossza, forrásától torkolatáig, 2890 mosonival a Szigetközt alkotja; az utóbbi ág
km. forrásának a torkolattól való egyenes távol- Gönynél, a másik
mely a Vág felvétele
sága 1517 km. A D. egész hosszából hazánk terü- után Vág-D. nevet visel
Komáromnál egyesül
letére 934*4 km. sik.
az Öreg-D.-val. Már Gönytöl kezdve egyenesen

D. nevével

;

király névtelen

Szt. Gellért életiratában,

Béla

jegyzjének könyvében

említtetik ; okiratainkban a IX. sz.-tól kezdve található
fel a D. neve. A D. nevét kelta eredetnek tartják, s ugyanonnan ered a német Donau, a szláv
Dunai V. Durej, a szerb és bolgár Dunavo és a

;

;

—

—
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K.-i irányt vesz fel a fág s szabályosabb medrei
dél felöl a Gerecse hegység ágai szegélyzik. Esztergomon alul kezddik a D. azon nevezetes szo-

rosa,

melyet a folyam a Magyar-Középhegységen

át tört. É. felöl a Börzsönyi hegység, D. felöl a
Pilis-Gerecse, vagyis a D.-i trachithegység kiséri

a keskennyé szorult folyó medrét, mely hatalmas
kanyarulattal körülfogva a nagymarosi Hegyestetöt, Pilismarót és Visegrád közt a természeti
szépségérl is hires visegrádi szorost alkotja.
Nagymaroson alul a jobbparttól visszahúzódnak
a hegyek, míg a balpartot a váczi Nagyszál uralja.
A D. itt hirtelen derékszög alatt D.-nek fordulva
ketté ágazik, a 30 km. hosszú lapályos szentendrei
szigetet zárja körül. Kevéssel a szigeten alul
Budapest fváros területét éri, ahol jobbra és balra
egy-egy kisebb oldalágat találunk, mely mindkett
hajógyártásra és téli kikötnek használtatik tel
és az óbudai, illetve újpesti kikötök neve alatt

'-
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ágból áll, melyek torkolatai 96 km.-nyire vannak
egymástól. Legészakibb ága SíKilia hossza 111
km. A középs ág, a ISzulina, az európai D. -bizottság által 1858. eszközölt szabályozások óta a fközlekedési ág; hossza82 km., szélessége 100—130
m., mélysége 5—15 m. torkolatát két, a tengerbe
kinyúló töltés védi. Legdélibb a 96 km. hosszú
;

;

Szent-György-ág, melynek torkolatát elzáró zátony csak másfél méter mélyen van a víz szine
alatt. A D. deltája eltt szigetek, zátonyok és
homokbuckák zárják el a partot, melyek a hajózást nagyon megnehezítik.
Vízkörnyéke. A D. vízkörnyéke Európa nagy
hozzátartozik Dél-Nérészét magában foglalja
metországnak DK.-i fele, Ausztria nagy része
(Tirol egy részének, Csehországnak, Sziléziának
és Galíciának kivételével) az egész magyar birodalom, egész Románia, Bosznia legnagyobb része,
;

;

Szerbia és Bulgária. E nagy vízkömyék területe
ismeretesek.
808,578 km 2, mibl Magyarországra 314,453 km»
Az óbudai D.-ág alsó torkolatával szemben kez- esik.
ddik a 2 kilométer hosszú, kies Margitsziget,
Mellékfolyói. A D. mindkét oldal fell vesz fel
mely a fvárosnak igen kedvelt szórakozási és kisebb-nagyobb mellékfolyókat. A jelentékenyebüdülhelye s mesterséges, artézi kútból felbuzgó bek a következk (1. az egyes nevek alatt) Fels
kéníorrása által a gyógyhelyek közt is elkel folyásában, illetve az osztrák határig a Wömitz
szerepet játszik. A fváros mentében a D. folyam (Donauwörthnél), Altmühl (Kelheimnél), Naab és
partfalakkal és kburkolatokkal van szabályozva. Regen (Regensburggal szemben), a jobboldal fell
Budapest alatt a D. a promontori (budafoki) és az lUer (Ulmnál), Lech, Isar, Inn (Passannál). Ausza soroksári ágra oszlik. E két ág a Csepelszigetet triában baloldalról csak a Kamp, j >bbfell a
(257 km* 1. o.) zárja körül, melyhez nagyságra Traun, Enns, Ybbs, Traisen. Magyaroi.-zágon balcsak a tovább D.-en lev Margitta vagy Mohácsi felól a Morva (Dévénynél), Vág (Gutánál), Nyitra
sziget hasonlítható. Itt ismét számos rendezetlen (Komáromon felül), Garam (Párkánynál), Ipoly
ágra szakad a D., melynek szélessége helyenként (Szobnál), Tisza (Titehiél), Temes (Pancsován alul),
igen nagy. A szabályozási munkák azonban már Karas, Néra (Baziásnál), Cserna (Orsovánál) jobb
itt is folyamatban vannak.
fell a Lajta (Magyaróvárnál), Rába (Gyrnél), SárA Dráva torkolatán alul egy ideig még dél- víz (Szekszárdnál), Dráva (Drávafoknál), Vuka
nek tart, utóbb K.-re fordul s a Pruskagora alját (Vukovámál), Száva (Zimonynál). Alsó szakaszámosva, Titelen alul, miután a Tiszát magába vette, ban balról az Olt, Ardzsis, Jalomica, Szereth és
ismét dél felé fordul. Ezt az irányt Zimonyig tartja Pruth, jobbról a Morava, Timok, Iszker és Jantra.
meg, ahonnan kezdve Orsováig Magyarország és
Müvelödéstötiénebni jelentsége. A D. nemcsak
Szerbia közt a határt képezi s egészben véve K.-i hosszánál fogva jelentékeny közlekedési ér, hairányt követ. Baziásig balpartja még lapályos ; in- nem még inkább azért, mivel ÉNy.-ról DK. felé a
nen kezdve a szerb parttal szemben is mind ma- Nyugat és Kelet közt az összeköt kapcsot képezi.
gasabbra tornyosulnak a délmagyarországi hegy- Kultúrtörténelmi jelentsége minden korszakban
ség ágai. melyek a D.-nak nagyszerségében meg- érvényesült így az illir-etruszk népek vándorlákapó s páratlan szépség. 120 km. hosszú szorosát, sakor, a római telepítés, a hunn és avar uralom, a
a Elwszurát (1. o.) alkotják, melynek legnagyobb- magyarok honfoglalása alatt, valamint késbb a
szerú s legkeskenyebb, egészen 117 m.-ig össze- keresztes hadjáratok idejében. Kultúrtörténelmi
szoruló része a Kazán (1. o.). E páratlan szorost, jelentségét fokozta az a körülmény is, hogy
melyen azeltt nyolc sell lehetetlenné tette a partjait tarka népvegyülék lakja németek, mahajózást a magyar kormány vezetése alatt végre- gyarok, északi és déli szlávok, oláhok, bolgáhajtott nagyszabású szabályozási munkák nyitot- rok, szerbek, oroszok, törökök, összesen mintegy
ták meg a nemzetközi forgalomnak.
50—60 millió ember.
Alsó folyása a Vaskapun alul, Turn-SzeverinA D. sztraiégiai fontossága is igen nagy, minél kezddik. A D. itt hatalmas szélességben kilép vel Európa minden nagy mozgalmában, így Dáaz oláh alföldre. D. felé forduló nagy félkörben rius, Nagy Sándor, Traján, Attila, Nagy Károly,
sietve a Fekete-tenger felé. Partjai alacsonyak, Hunyadi, Szolimán, Dzsingiszkhán, Eugén, Napóegyhangúak s mocsarasak számos mellékág sza- leon, Kossuth alatt és a legújabb orosz-török
kad ki belle s nehezíti a hajózást. A folyam szé- háborúban is jelentékeny szerepet vitt. Mint leglessége 3Ví km.-ig n. Csemavodánál mar csak fontosabb átkelhelyek a D.-n ismeretesek Ulm,
60 km.-nyii-e van a tengertl, melytl a Dobrudzsa Donauwörth, Ingolstadt, Regensburg, Passau,
alacsonya háta választja el. Itt a D. é.-^zak felé for- Linz, Bécs, Pozsony, Komárom, Esztergom, Budadul s ezt az irányt Galacig tartja meg. Itt K.-re. pest, Baja, Gombos, Újvidék, Orsova; továbbá a
utóbb DK.-re fordul. Tul&ián fölül kezd<lik a T). Viddin fölötti s alatti, a Nikápoly melletti, az
deltája, 2600 km* nagyságú vadon, mely belátha- Utarica és Szilisztria közti, a Braila s a Galac
tatlan nádtenger képét mutatja, A D. deltája 3 melletti.
:

;

;

;

:

;

:
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Vízrajzi viszonyai.
Esése: Németországban átlagban 120 cm.,
Ausztriában 20—60 cm. közt, Dévénytl Gönyig
20—40 cm., Gönytöl Paksig átlagban Vl cm.,
Pakstól Drávatorokig 57 cm., Drávatoroktól
Ómoldováig 44 cm., ómoldova —vaskapui szakaszon átlagban 22 cm. (helyenként 100—120 cm.
is). Vaskaputól Szulináig3"3 cm. kilométerenként.
Mederszélességek : német és osztrák szakaszon
100—300 m. hazánkban fels szakaszon 300,
alsó szakaszon 700 m.. Kazán- szorosban 180 m.,
Ruszcsuknál 1300 m.. Szilisztriánál 2600 m. Árvíznél a vízszin szélessége hazánkban helyenként 2—3 km.-t is elér.
Sebességek: Pozsonyban 1899 szept. 19-iki árvíznél 3'00 m. középsebesség (keresztszelvény
területe 3585 m"), Budapesten az Országháznál
1897 aug. 8-iki árvíznél középsebessóg 1-97 m.
(szelvényterület 3921 m^), ugyanitt 1907 nov.
•4-iki kisvíznél középsebesség 0"55 m. (szelvényterület 1227 m2).
Vízmélység : A mélység általában a szélességgel fordított arányban változik. Zátonyos, széles
szakaszokon kisvíznél l'ö 2'0 m.-re csökkennek
a mélységek, viszont szorulatokban (pl. Gellérthegy alatt, Vaskapunál stb.) 40 m.-re is emelkednek. Nagy átlagban a D. kisvíz alatti mélysége 2— 3 m.
Vízmennyiség Pozsonynál árvíznél 11,000 m»,
kisvíznél 700 m*, Budapesten árvíznél 10,000 m^,
kisvíznél 1000 m^, a Száva-torkolat alatt árvíznél
16,000 m\ kisvíznél 2100 m^.
A D. vízmennyisége Budapesten a különböz
;

—
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az Ingolstadt

fölötti dunai láp (Donaumoos) kiszárítása céljából 5 átmetszést ástak. A folytatólag végzett szabályozási munkák nagyobbára
szintén átmetszésekbl, a mellékfolyóknál pedig

partvéd mvekbl

álltak. A zavaros politikai és
pénzügyi viszonyok következtében azonban a
rendszeres szab. munkák nagyobb arányban csak

1852. kezddtek meg újra, mikor törvényileg
intézkedtek az árvízveszély ellen szükséges munkálatok tárgyában. Ezen idtl kezdve a bajor
szakaszon a D.-nak és mellékfolyóinak szabályozása rendszeresen haladt elre. Ma az általános
mederszabályozási és partbiztosító munkálatok
körülbelül készen vannak és így az állam nagyobb
gondot fordíthat a szabályozási munkák következ fázisára a hajózási mélység növelését
célzó kisvízi szabályozásra. Ezzel kapcsolatban
még az ármentesítés terén szükséges pótlásokat
:

is

elvégzik.

Ausztriában. A legels szabályozási munkálatokat Linz alatt 50 km.-re Grein-nél a Strudel
nev híres zuhatagos szakasz hajózási- viszonyainak javítása céljából végezték. Már Mária Terézia
és József császár idejében repesztettek itt sziklákat, de az akkori tökéletlen lazító és kotró
eszközök miatt csak kisebb munkákat voltak
képesek teljesíteni. A repesztósek többszöri ismétlése után végre 1853—66 közt a zuhatag jobboldalán egy 40 m. széles csatornát robbantottak
ki a sziklarétegben. Késbb azonban ez a csatorna
sem elégítette ki a hajózás igényeit és ezért
1890—91. 80 m. szélesre és 3 m. mélyre bvítették ki.
Ausztriában az Inn határfolyón és az Bnnsen
kívül jelentékenyebb vizet nem vesz fel a D., de
a sok kis egyéb mellékfolyó és patak igen nagy
mennyiség kavicsot visz belé. A kavicsos hordalékot hegyek közt, összeszorított, mélyebb med-

rében nehézség nélkül görgeti lefelé a folyó. De
legnagyobb árvizeknél mintegy
«
sík területen már nagy bajokat okoz ez a sok
súlyos hordalék. A folyó könnyebben tud magáA D. szabályozása.
nak jobbra vagy balra utat nyitni, mint a meNémetországban. A D. fels, hegyi jelleg derbe lerakott kavicsgátakon áttörni. Leggyakorésze TJlmig tart. Itt a nagy esés, másrészt a ribb a mederváltoztatás jégzajlás alkalmával,
csekély vízmennyiség teljesen kizárja a hajózást. mikor a sekélyebb helyeken a jég a fenékhez fagy
így ezen a szakaszon, mely Württemberg terü- és torlaszt képez. A torlasz feletti felduzzasztott
letére esik, a hajózás érdekében semmiféle szabá- víz azután gyakran oldalt tör ki. Linztl Greinig,
lyozási munkálat sem hajtatott végre. A létesí- de még inkább Kremstöl a magyar határig a D.
tett kisebb mederrendezések és partvéd mvek medre 2—3 km. széles, telerakva száz meg száz
a szakadó partokat megkötvén
a mezgaz- zátonnyal és szigettel, át meg átszve mellékdaság és a D. -menti községek érdekeit szolgálják. ágakkal. Ilyen nehéz viszonyok közt természeBajor területen a határtól (Ulmtól) a Lech tesen sok nehézséggel jár egy rendes hajózási út
torkolatáig terjed szakasz még meglehetsen f entartása. Egy fmeder állandósítása még csak
hegyi jelleg és így rajta számbavehet hajózás a múlt század közepén is az akkori pénzviszonyok
nem lehetséges.
mellett kivihetetlen volt. így hát, noha a XIX. sz.
Ezen a részen csupán tutajok és kisebb evezs elejétl fogva folytonosan történtek javítások,
hajók, leginkább a csupán egyszeri lefelé mene- melyek leginkább sarkantyúkból állottak, tulajtelre készült ulmi skatulyák (Ulmer Schachteln) donkópeni szabályozásról egészen a hetvenes évek
járnak. Az e szakaszon végzett szabályozási kezdetóig alig lehetett szó, bár az idnként végmunkák szintén csak kisebb mederrendezésbl és zett munkálatokért kiadott összegek lassanként
partvédelembl állnak. A Lech-torkolattól lefelé elérték a 20 2t millió koronát. Mivel a munkávégzett munkák azonban jelentékeny részben már latok mindig csak a helyi szükséglet és nem egya hajózás érdekeit is szolgálják ós így nagyobb séges terv szerint hajtattak végre, hatásuk is
szabásuak.
legtöbbször csak ideig-óráig tartó volt.
Az els jelentékenyebb szabályozási munka a
Mikor 1869. az els nagyobb és rendszeres szabajor szakaszon 1790-hen hajtatott végre; mikor bályozási munkákat az osztrák Dunán megkezd-
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ték, legfontosabb cél gyanánt a jégtorlódások
megszüntetését (Schutz des Ufergelándes vor Eisgangen) tzték ki. Ezek a munkák a legutóbbi
idben fejeztettek be. Az eredménnyel meg vannak elégedve, a folyam jégviszonyai jelentéke-
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ben a városban

létesített

hajózó utat D.-csaior-

nának (Donau- Kanál) nevezik.

Szükséges volt gondoskodni arról, hogy a D.csatornába sem a jégzajlás, sem az árvíz felülrl
be ne nyomulhasson. Ebból a célból a csatorna
nyen megjavultak. De a jég levonulásának meg- fels torkolatára Nussdorfnál Engerth báró mérkönnyítése céljából végzett munkák t. i. a mel- nök tervei szerint egy zsilipet építettek, melynek
lékágak elzárása, a folyónak egy koncentrált, zárószerkezetét egy tetízés szerinti mélységig
szabályos közópvizi mederbe való szorítása, a lesülyeszthet, ers keresztbordákkal megersípartok biztosítása és a vízmélység növelése, nem- tett vashajó képezi. A záróhajó 48'6 m. hosszú,
csak a jégjárás, hanem a hajózás szempontjából b'l m. magas és 9'5 m. széles. Rekeszekre van
Í8 igen hasznosak voltak. De ezen a téren még osztva, melyeket vízzel lehet megtölteni, ha
azért igen sok a teend. Mivel az egész szabályo- sülyeszteni akarják. Egyik vége körül forgatni
zást a középvízre alapították, a szabályozási szé- lehet. A zsilip felett a D.-csatorna oldalában a
lességeket túlságosan szélesre szabták. A régi hajó alakjának megfelel bemélyedés van. A bekanyargós folyást átmetszésekkel ersen meg- mélyedós felett vannak elhelyezve a hajó kinyirövidítették és így a folyó esése is növekedett. tására és becsukására szolgáló készülékek. BeMindezek a körülmények azt okozzák, hogy a D. csukott helyzetében a hajó fels oldalához vasa túlszóles mederben a szabályozás dacára is sok rudakat lehet támasztani, melyeket a betoníenéhelyen ide-oda kalandozik ós zátonyokat képez. ken egy küszöb tart, hogy jégzajláskor a hajó
Ezeken a bajokon a szab. munkák következ alatt átrohanó víz a jégdarabokat magával ne
a kisvízi szabályozás van hivatva segí- ragadhassa, illetleg, hogy ezek a vasrudakon
fázisa
teni.
összezúzódjanak.
A kisvízi szabályozást, mely már úgyszólván
A munkák ünnepélyes megkezdése 1870 máj.
kizárólag csak a hajózás érdekében történik, 14-én volt. ó Felsége személyesen kezdte meg
Ausztriában 1898. kezdték meg. E munkáknál ezüstásóval az átmetszés kiásását, mely munka
nagy nehézségekkel küzdenek, mert a D. még az 1876. fejeztetett be. Az átmetszés hossza 6638 m.
osztrák szakaszon is meglehetsen torrens jelleg A szabályozott rész alsó végén egy 66 ha. kiterjefolyó a nagy esés, az ers hordalék és a velük dés holt mederbl téli kikött alakítottak. Az
járó zátonyképzési hajlandóság, valamint az összes munkák költsége 65 millió K-t tett ki.
aránylag csekély kisvízi hozomány a célul kitA szabályozás jól sikerült. 1876— 79-ig a meder
zött 20 m. hajózási mélység elérését nagyon átlagos mélysége 3*5 m.-re növekedett, a csak
megnehezíti. 1911 nov.-ben a bécs-dévényi gáz- fél szélességben kiemelt alsó átvágás csaknem
lókon alig volt több 1-20 m. mélységnél, úgy hogy teljesen kiképzdött az árvízmagasság Nussdorfa forgalom nagyobb részét be koUett szüntetni. nál (Bécs fels részén) 1-3 m.-rel csökkent és a
Az osztrák Dunán végzett szabályozásnak egyik maga nemében egyediili, eredeti szerkezet zárólegfontosabb csoportját teszik a Bécs melletti hajós tápláló zsilip is elég jól megfelelt feladatámunkálatok.
nak, bár kisebb módosításokra szorult.
Az a kis D.-ág, mely Bécsen keresztül folyt,
Az a berendezés azonban, amelyet 1876. nanemcsak a teherforgalomban nem tudta a leg- gyon tökéletesnek tartottak, 10—15 év múlva
csekélyebb igényeket sem kielégíteni, hanem még már nem elégítette ki az igényeket. Nevezetesen
a személyforgalmat is csak átszállással lehetett a következ hiányok mutatkoztak 1. A záróhajó
rajta lebonyolítani. Pedig Bécsben székelt a D.- kezelése nehézkes és nem eléggé biztos. Igy meggzhajózási társaság, mely nagy hajóparkjával esett, hogy árvíznél túlságosan sok víz jött be
akkoriban úgyszólván monopolizálta az egész fölülrl a D.-csatornába, viszont jégzajlásnál a
D.-i forgalmat. Közelfekv volt tehát a gondolat, jégtáblák annyira eltorlaszolták a hajó eltti ráhogy ennek segélyével a 60-as években rendkívül csozatot, hogy a csatorna úgyszólván semmi tápfellendült gabonakereskedelem székhelyét Buda- láló vizet sem kapott. 2. Úgy a hiányos táplálás
pestrl és Gyrbl Bécsbe helyezzék át. A sza- következtében jégzajlásnál, mint általában véve
bályozás költségeinek viselésére az osztrák biro- kisvíznél a csatorna vízszine nagyon leszállt és
dalom, Ausztria és Bécs városa állottak össze. ott a hajózás megsznt. 3. Árvíznél a csatorMindegyik fél a költségeknek egyharmadát vál- nába torkoló szennyvízcsatornáknak nem volt
:

:

;

;

:

lalta

el.

A

szabályozás céljait a következkben foglalták össze 1. Egy átvágás készítése által olyan
közel hozni a D.-t Bécshez, amennyire csak ezt a
belyi viszonyok megengedik. 2. Az átvágás környékének megfelel feltöltése által egy új városrész keletkezésének helyet biztosítani. 3. A meder
állandósítása által lehetvé tenni, hogy az eddigi
fajármokon nyugvó hidakat állandó hidakkal cserélhessék ki. 4. A meder kiegyenesítése és a híd:

jármok

eltávolítása által a jégtorlódás, illetleg
az árvíz veszélyét elhárítani. (A szabályozott D.
Bécs- melletti részét 1. a városnak a 11. kötethez
csatolt térképén.) A város mentén, illetleg rész-

kell lefolyásuk.
Ezen bajok megszntetésérl az 1892 július
18-iki törvény (Wiener Verkehrsanlagen) intézkedett, elrendelvén a többek között a következ
munkálatokat a fels torkolatnál egy árvlzbiztos táplálózsilip és emellett egy kamarazsilip épí:

tését,aD.-csatomn hajózási vlzszinének duzzasztósegélyével való biztosítását (csatornázását) és a csatolna mentén rakodópartok és part-

mvek

falak építését.

E munkák

végrehajtására egy müvezetséget

(Donau -Regtdirungs -Kommission)

szerveztek,

mely a nussdorfl mvek építését 1898. fejezte be.
Az alább tervezett 3 vízlépcs közül egy (a kaiser-
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badi)

már

alatt

áll.

1907. elkészült, a

másik kett tervezés

Szabályozási munkák hazánkban. A FelsDunán a folyó az Ausztriából magával hozott nagymennyiség hordalókkal küzködik; zátonyokat
és szigeteket alkotott, hogy azokat ismét elszaggassa. Mellékágakat egyszerre fmederré képezett és ezáltal a hajóutat minduntalan megváltoztatta. A fmedret kaviccsal rakta be, mellékágakba csapott át és folytonosan ide-oda kanyargott. A hajóutat csak állandó kotrással lehetett
úgy-ahogy fenntai-tani. És mivel az alacsony vízállások ideje cséplés után, vagyis akkor következik be, mikor az új gabonatermés fölöslegét
nyugat felé kezdik szállítani néha százával dángubáltak a fennakadt hajók, kedvezbb vízállást
várva, hogy tovább meiiessenek.
Ezeken a bajokon kicsinyes eszközökkel, toldás:

foldással

nem

lehetett segíteni, részint,

mert az

egyik helyen megszüntetett baj másutt jelentkezett, részint pedig azért, mert az ilyen félmunka
fenntartása lassan többet emésztett volna fel,
mint amennyibe a gyökeres javítás került.
A rendszeres szabályozási terv Bodoky Lajos
miniszteri tanácsos vezetése alatt 1884. készült
A költségeket, összesen 34 millió koronát, az
1885. VIII. t.-c.-ben bocsátotta a törvényhozás a
kormány rendelkezésére.
A tervezet szerint 65" 1 km. párhuzamm, 8"4
km. bekötgát, 14'9 km. mederelzárás, 28'5 km.
partvédm és 17 km. átvágás és kotrás volt elirányozva. A meder szélessége 300 420 m.-ig
változott volna. Mint utóbb kiderült, ezek a szélességek nagyon túlzottak. Ezért 1891. a megejtett tanulmányok alapján az általános tervben
megállapított normálszélességeket 20—90 m.-rel
redukálták.
A szabályozási terv a középvízre volt alapítva
és lényegében abból állott, hogy a középvizet v.
az ennél kisebb vizeket már nem engedték szétterülni és ide-oda vándorolni, hanem egy szabályos mederbe fogták, melynek partjait kgátakkal (párhuzamos mvekkel) stb. biztosították. Az
el.

—

oldalágakat csak a középvíz magasságáig zárták
el és így az árvizet beengedik, hogy nagy hordalékával ezeket a régi medreket feltöltse.
A törvény szerint a munkálatokat az 1885—
1896. közti 12 évi ciklusban kellett végrehajtani.
Az állami mvezetség élén Keczkés kir. fmérnök állott, a központi felügyeletet pedig Fekete
Zsigmond min. osztálytanácsos gyakorolta. A kivitelnél sok helyen rendkívüli nehézségekkel
kellett megküzdeni, különösen a körtvélyes-nagybodaki szakaszon, ahol a szabályozás eltt nemcsak az uszályok, hanem néha a segítségükre jött
10—12 gzös is megfeneklett. 1894—96. években került sorra a mosoni és az érsekújvári ágak
szabályozása. Mindkét munkálatot a Nagy-D.-nál
elért megtakarításból hajtották végre. A mosoni
D.-ág fels torkolatát 4 km. hosszban annyira
összeszükítették,hogyabbaa-}-0"7 m.-es vízállásnál csak 64 ms víz folyhasson be. Ez a diszpozíció
jólbevált. Azl897-ikinagy árvíznél az azeltti 700
m«-rel szemben már csak 268 m^ víz jutott a mosoni Kis-D.-ba, vagyis a helyzet árvíz szempontjából gyökeresen megjavult. Még inkább megja-
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mosoni ág botorkolását
hogy oda 1905—7. években egy bebocsátó
vították azóta a

(az ú. n. csunyi zsilip) építettek,

azáltal,
zsilipet

melyet forgó híd-

ról lebocsátható -Vasgerendákkal lehet tetszés szerinti mértékig elzárni. Ezáltal a mosoni D.-ág
vízmennyisége és vízszine egész pontosan szabá-

lyozható.

A Fels-D. szabályozó munkálataira 1885-tl
1896-ig összesen 27.343,013
15 f-t adtak ki,
vagyis kereken 7 millió koronát megtakarítottak
a törvény által rendelkezésre bocsátott összegbl,
pedig az elirányzatnál jelentékenyen több munkát hajtottak végre. A folyam a régi ágakat igen
gj^orsan töltötte fel Ott, ahol azeltt haj ók jártak,
5—8 év múlva már fák nttek.
A szabályozás eredménye nagyon kielégít volt.
A szabályozás eltt évenkint átlagban 94 napon
át egészen, vagy nagyrészt szünetelt a hajózás.
A munkák végrehajtása óta a forgalom az egész
hajózási idény alatt fenntartható.
D.-radvány—budapesti szakasz. Ezen a 92
km. hosszú szakaszon az esés aránylag csekély,
a meder elég jól be van ágyazva, anyaga ellenálló és így a mederviszonyok is állandók. Éppen
ezért, más rosszabb szakaszok javítása sürgsebb
lóvén, a radvány— budapesti szakaszra eddig csak
igen csekély összegeket fordítottak (1895—1907.
közt csak 163,207
39 f-t). De azért néhány hajózási akadály itt is van, pl. a Sütt és Esztergom
alatti zátonyok, a szobi, nagymarosi, váczi, gödi
stb. sekély helyek, ahol idnként jégtorlódások
is keletkeztek. A radvány— budapesti szakasz
teljes rendbehozására, a szentendrei D.-ág szabályozását is beleértve, az 1908. XLIX. t.-c.-ben
8.281,702
77 f irányoztatott el. E munkák már
megkezdettek és 15—20 év alatt fejezendkbe.
Esztergom város árvédelmi helyzetének javítására az 1904. XIV. t.-c. külön Va millió koronát
engedélyezett. E munkák 1911. évben kezdettek
meg és 1913 körül fognak befejeztetni.
fvárosi D.-szakasz szabályozása. Az els
lépés a D. szabályozása terén Budapestnek az
árvízveszélytl való mentesítése és rakodópartokkal való ellátása volt, mely munka az 1870.
X. t.-c. alapján az 1871-75. években 16.372,000
kor. költséggel hajtatott végre. A D. szélessége
ugyanis a lánchídnál 380 m., átlagos mélysége 4'5
m., a Gellérthegy irányában 298, illetve 6*5 m.
volt, s azután egyszerre 1045 m. szélessé vált,
mélysége pedig 2*5 m.-re szállt alá minek következtében a víz sebessége hirtelen csökkent, ami

K

A

K

K

A

;

zátonyképzdésre szolgáltatott okot. Ezen kedveztlen körülmény következtében a fváros folyton
abban a veszedelemben forgott, hogy a jégzajlás
a Csepel-sziget kezdeténél lev Kopaszzátonyon
fennakad, mint 1838., és a vizet földuzzasztja.
A szabályozás legfbb célja tehát ezen veszély
elhárítása volt a másik cél volt a ílyammeder
kell megszükítése által annak egy részét tle elfoglalni és feltöltés útján épít telkekké átalakítani végre a harmadik teend a rakodó-partok
építése s egyidejleg a szabályozásnak oly módon
;

;

való keresztülvitele volt, hogy mellettük a hajók
kikötésére mindig kell vízmélység álljon rendelkezesre. Ezeket a célokat a következ munkálatok
végrehajtása által érték el: 1. a Margitsziget
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a medret 680 m.-röl 490-re, úgyszintén a
a 418 m. széles budai és 361 m. széles pesti ág
mindenikét párhuzammúvek által 236 m. szélesre
szkítették ; 2. a sziget északi csúcsán egy 150
3. a
m. hosszú vlzosztó mvet készítettek
Gellérthegy alatt a meder ugyancsak párhuzam
fölött

;

mvek által

380 m. szélesre szoríttatott össze
a Csepel-szigetet képez kisebb ág, a soroksári,
elzáratott, hogy az összes viztömeg a promontori
;

4.

ágba szoríttatván, ez gyorsabban

és

mélyebbre

ki-

képzdjék és az ersebb folyás a jégtorlódásokat
hamarabb megbontsa 5. a pesti oldalon 3481 m.,
;

a budain 2953 m. hosszú, legnagyobb részben emeletes, kis részben lépcss rakodó partot építettek.
Mindjárt a szabályozás befejezése után következ évben, 1876., rendkívül magas árvíz következett be. \ jég ugyan akadálytalanul haladt
végig a szabályozott részen, hanem közvetlen
alatta. Ercsinél megakadt és fólduzzasztotta a
vizet, mely a Csepel-szigeten keresztül tört magának utat. Ez a körülmény nagyon megijesztette
a fváros lakosságát, s különösen a soroksári ág
elzárásának akadt sok ellenzje, melyet biztosító
szelepként nyitva akartak tartani. És midn
1879. a Tiszaszabályozás fölülvizsgálatára behívott külföldi szakértk is eme nézet felé hajlottak
a rákövetkezett szigorú télen a közvélemény nyomása alatt mindkét zárógátat 5*06 m.
magasságig a nullpont fölött lehordták, hogy az
ennél magasabbra emelked árvíz rajta átbukhasson. És noha 1880. Hieronjrmi Károly
budapesti Duna-szakasz szabályozása c. könyvében a
kérdést teljesen megvilágította és a külföldi szakértk erre vonatkozó tévedését nyomós érvekkel
bebizonp'totta még egy évtizednél is tovább kisértett az az eszme, hogy a zárógátat bukógáttá
:

A

:

kell átalakítani.

A fentiekben eladottakon kívül a fvárosi
D.-szakaszon még a következ jelentékenyebb
munkálatok végeztettek
1898— 99-ik években a jobbparton az Erzsébethíd és a Ferenc József-híd közt kiépült a 755 m.
hosszú Gellért-rakpart: 1900—1903 közt elkészült a balparton a Margit-híd feletti 1534 m.
hosszú ú. n. újpesti rakodópart. E két munka
költsége 1.643.739 K 30 f-t tett ki. 1909-ben kiépült a megyetem eltti rakodópart is 400 m.
•

hosszban.

Ezekkel együtt a budapesti rakodópartok összes
hossza:
a balparton

7178 m.
4189 <

...

a Jobbparton
Oeszeseo

Az 1908. XLIX.

...

11,361 m.

a budapesti 14 km.
hosszú D.-szakaszra 1.222,322 K van elirányozva, mely összegbl az újpesti kiköt kiegészít munkáin és egyéb kisebb szabálvozásokon
kívül 537,322 K költséggel a lágymányosi téli
kiköt is kiépítend.
E munkáknál sokkal jelentsebb a fvárosra
nézve a soroksári D.-ág végleges rendezése és
hajózhatóvá tétetele, mely célra az 1904. XIV. t.-c.
5 millió koronát bocsátott rendelkezésre. A soroksári ág gj'ökeres rendezése céljából a következ
megoldást választották az ágat az alsó torkolat
közelében (Budapesttl lefelé 60 kra.-re, Tass
t.-c.-ben

:
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egy duzzasztómvel elzárják és a medret
úgyszólván mesterséges tóvá, vízmedencévé ala-

körül)

kílgák át. A medence vízszine kisebb vízálláskor
körülbelül összeesik a D.-nak budapesti vizszinével. Mivel azonban a soroksári ág medencéjét a
jelenlegi betorkolásnál építend töltés el fogja
zárni a D.-tól, a medence vízszine nem követi a
D. áradását, hanem körülbelül állandó magasságban marad. És így, amint a D. árad, a fels torkolatnál lev -sizszinkülönbség (vízlépcs) folyton
nagyobb lesz és maximális értékét, 4*62 m.-t a
D. legnagyobb árvizekor éri el. Amint a fels vízlépcs növekszik, ennek megfelelen a tassi vízlépcs az árvíznek az alsó torkolattól való visszaduzzadása következtében folyton csökken és nagyobb árvízkor értékre száll alá. Vagyis a D.-nak
a Csepel-sziget fels csúcsától alsó csúcsáig terjed
4»'j m. esése árvízkor a fels torkolatnál, kisvizkor pedig az alsó torkolatnál érvényesül, közepes vízállásnál pedig a két vízlépcs közt megoszlik. E két lépcsnél a rendelkezésre álló vízieröt
turbinák idfán ki lehet használni és nagyon jelentékeny vülamos energiát lehet termelni (óvenkint mintegy 40—50 millió kilowattórát). A vízier szempontjábóllegkedvezóbb megoldás jelenleg
részletes tanulmányok tárgya, melyeket a foldmívelésügyi minisztérium és a székesfváros
együttesen folytatnak.
A fels árvizeknek a soroksári ágba való be8*50 m. magas ármentesító töltódulása ellen

4—

+

mely a budapesti rakodópartok alsó
végpontjától, az összeköt vasúti hídtól a nagy
D. mentén Csepelig teijed.
Ebben az árvízgátban két nyílás lesz 1. egy
táplálózsüip, mely a soroksári ág medencéjének felfrissítésére szükséges, egyelre 70 m*-ben
megállapított vízmennyiséget bocsátja be. Amint
tés létesül,

:

azután a vízier kihasználása is sorra kerül, ezt
a tápláló zsilipet a nagyobb (2 300 m') vízmenynyiségnek megfelelen ki lehet bvíteni 2. egy
kamarazsilip (1. o.), mely a hajóknak a nagy D.
magasabb vízszinérl a soroksári D.-ág alacsonyabb vízszinére, vagj' viszont való átjutását
közvetíti. A soroksári D.-nak a gubacsi gáttól a
fels torkolatig terjed 3 km. hosszú, a gubacsi

—

:

elzárás elkészítése óta (1873—74) feliszapolt szakasza 50 m. szélességben és
2*00m. mélységig
kíkotortatik. Ez a kikotrott medence fogja képezni az ú. n. soroksári kikött, mely
Budapest
déli gyárvárosa mellett terülvén el
rendkívül
fontos szerepre van hívatva a fváros kereskedelmében. A budapesti rakodópartok már úgyis

—

—

—

szkek, nem elégségesek a forgalom lebonyoUtására és így égeten szükséges a tehermentesítésük. Az e célból tervezett munkáknál az els fázist képezi a soroksári kiköt kiépítése, ahol a
partok mentén elég hely van vágányokra és így
a vasúti és vízi forgalmat is egymással szerves
összefü^ésbe lehet hozni és a kor színvonalán
álló átrakodó forgalmat lehet berendezni. A második fázis a budapesti kereskedelmi kiköt
kiépítése, melynek medencéje a soroksári kikötbl annak jobboldalán fog kiindulni, mint ezt a
kereskedelemügj"i miniszter az 1911. év végén
kiadott emlékiratában (Adatok a budapesti kereskedelmi kiköt kérdéséhez) tervezi.
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Budapest — drávatoroki szakasz. A legels szabályozási mankákat ezen a szakaszon hajtották
végre. Ez 4 átvágás volt Tolna és Mohács között,
melyeket 1820—21. ástak ki. Ezeknek hossza
csak 6'4 km. volt, míg az elmetszett kanyaroké
40 km. és így a hajóutat 33'6 km.-rel rövidítették meg, de a hirtelen esésnövekedós elfajulásokat okozott. A rákövetkez 5U év alatt ezen a
folyamrészen, ill. Paks ós Battina közt még 7 más
átvágást készítettek, melyek megint 64 km.-rel

meg a D. folyását.
budapest— drávatoroki szakaszon még rendszerint áll a jég akkor, mikor a Drávatorok alatt
már jégmentes a folyam és amikor a jégzajlás
Budapest felett is megindul. Ebbl következik,
hogy ezen a szakaszon a jégtorlódások és az általuk elidézett árvizek okozták a legnagyobb
bajokat. Ezért a szabályozási munkák célja els
sorban a jégtorlódások megakadályozása, vagyis
egy szabályos meder elállítása volt. Ezt a mellékágak elzárásával, párhuzamos kmvekkel és
a zátonyok elkotrásával igyekeztek elérni. Már
1878— 81-ig több mint 2 millió korona költséggel
jelentékeny kotrásokat végeztek a promontori
rövidítették

A

D.-ágban és 400,000 K-ért partvédezeteket létesítettek. Az 1881. L. t.-c. elrendelte a promontori
ág szabályozásának folytatását. E munkák, melyek elssorban a fváros árvízbiztonságát szolgálták, 8.288,924 K-ba kerültek. Befejezésük óta
a promontori ágon a jég nem állt meg és már
csak kisebb kiegészít munkák
így a csepel-

—

szigeti

ármentesít töltéseknek 1907. befejezett

kiépítése

—

váltak

A

még

szükségessé.

-
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nak

teljes befejezésére 8.650,000 K-t irányoztak
el. Megemlítend, hogy mivel az esés már kisebb
és a meder anyaga is aprószem
t. i. homok, itt
:

tisztán kbl,
építik a szabályozó

nem

hanem már
mveket.

részben rozséból

Drávatorok-ómoldovai szakasz. A drávatoroküjvidóki 130 km.-es szakaszon ers kanyarok, ersen omló, laza összetétel partok, szigetek, elágazások váltakoznak, melyek minduntalan elfajulásokat okoznak és a hajózást idnként a mellékágakba szorítják. A jég a Drávatoroktól leléló
rendszerint nehézség nélkül, idején takarodik el,
jógdugulások általában véve nem következnek
be, ezért az eddigi szabályozásnál már nem a jógdugulások meggátlása volt a fszempont (mint a
budapest— drávatoroki szakaszon), hanem a hajózási és ármentesítósi érdekek kielégítése. 1895
óta erre a szakaszra 5.857,251
22 f-t költöttek.
Az újvidék— zimony— belgrádi 106 km.-es szakaszon, a Tisza betorkolása körüli részt kivéve,
nagyobb hajózási akadályok nem voltak. A tiszatoroki szakaszt 1895— 1898-ban szabályozták
költsbggel. A torkolatnál egy világító1 .600,000
torony is épült. A helyi jelleg javításokon kívül
az újvidék belgrádi szakaszon rendszeresebb
szabályozást még nem végeztek.
A belgrád— ómoldovai szakaszon a jobbpart
már Szerbiához tartozik ós így itt rendszeres szabályozást csak úgy lehetett volua keresztülvinni,
ha abban a szerb kormány is részt vett volna.
Mivel azonban ez nem történt meg, e szakaszon
a múltban semmiféle munkát sem végeztek, annál
kevésbbé, mert a nagy vízmennyiség és az aldunai szorulat visszaduzzasztása által elidézett
csekély esés (km.-enként 4 5 cm.) a kell hajó-

K

K

—

promontori ág alatt kezddik a 46 km. hosszú
ráczalmás—paksi szakasz, mely azeltt a Közép-D.
egyik legrosszabb része volt. Zátonyok, elszéle- zási mélységet nagyjában úgy is biztosítja.
A drávatorok-ómoldovai 356 km. hosszú szasedett medrek, melyek a jégtorlódásoknak állandó
fészkei voltak, szakadatlan láncolatban következ- kasz rendszeres szabályozására az 1908. XLIX.
tek egymás után. E szakasz szabályozása az 1895. t.-c. 12,266.413 K-t engedélyezett.
XLVIII. t.-c. alapján 6.808,480 K 33 f költséggel
Az Al-D. szabályozása (1. a mellékelt térképet).
A Moldova és Turn-Szeverin közti 114 km. hosszú
1906. készült el.
A paks— baja szekcsi 85 km. hosszú szaka- D.-szakasz minden tekintetben rendkívül váltoszon nagyobb hajózási akadályok nem voltak, de zatos. 2 km. széles medret úgyszólván átmenet
a leggyakoribb és a legveszedelmesebb jégtorló- nélkül 200 m. keskeny szorulatok váltanak fel.
dások, fképen Gerjennél és Bogyiszlónál, ezen A mélységek kisvíznél 50 cm. és 50 m. határok
közt változtak. A másodpercenkénti vízsebességek
a szakaszon képzdtek.
A legsürgsebb javításokra, így a csanádi, sü- 50 cm.-tl 5 ra.-ig növekedtek. A szélességek és
kösdi és koppányi átvágásokra stb. 1893—1905. mélységek, de különösen a hajóút irányának folyközt mintegy 3 millió K-t adtak ki. De ezzel a tonos és hirtelen változása az Al-D.-án át való
helyzetet csak némileg javították és így az e sza- közlekedést igen veszélyessé és az év jelentékeny
kasz felett Budapestig már kiépített egységes részében egészen lehetetlenné tette. Miután pedig
medren levonuló jég még mai nap is itt szokott a hatalmas D. folyam a keletet a nyugattal köti
bár a múlttal szemben kevésbbé kiterjedt mér- össze és így rendkívül fontos közlekedési vonalat
megakadni. E szakasz gyökeres rende- képez az al-D.-i zuhatagok hajózhatóvá tétele a
tékben
zésére az 1908. XLIX. t.-c.-ben 8.129,679 K enge- leghatalmasabb imperátorok és a legzseniálisabb
elmék becsvágyát alkotta. A Prigráda sziklapad
délyeztetett.
A dunaszekcs-drávatoroki 88 km.-es szakasz mentén a szerb parton még most is megvannak
az egész Közép-D.-n a legel (ájultabb. A medernek a nyomai annak a nagyszabású csatornának, menemcsak sok görbülete volt, hanem a sok sziget lyet a rómaiak 1 raján császár idejében a tm-nközt még ágakra is oszlott, amihez még az a kö- szeverini hiresTrajánhíd éT^íti>jének,ApollodoríiS
rülmény is járult, hogy a medret alkotó talaj laza mesternek vezetése alatt megkezdték. A csatorna
összetétel és így a folyó oldalirányban való ba- azonban befejezetlen maradt.
A római világuralom után a népvándorlások
rangolásának nem tud ellenállni. A jégdugulások
itt napirenden voltak. Az utolsó 20 év alatt erre korszaka következett, azután pedig a törökökkel
a szakaszra mintegy 4 millió K-t költöttek. A kö- vívott ádáz harcok gátolták meg ennek a nagy
vetkez 20 évre, vagyis a szakasz szabályozásá- mnek a végrehajtását. Csak a harcokban eltol-

—

—

—

—

:

nyugtalan századok elvonulása után merülismét fel az Al-D. hajózhatóvá tétele.
Széchenyi István gróf életének legfbb céljává
tette, hogy a Vaskapu-szabályozás kérdését dlre
juttassa. Miután azonban 1830. a technika segédeszközei még elégtelenek voltak, Vásárhelyi Pállal együtt, ki a szabályozásra vonatkozólag az
els terveket dolgozta ki, belátták, hogy a zuhatagok rendezését késbbre kell halasztani. Ezért
arra határozták el magukat, hogy a sziklafalakba
való véséssel a D. mellett olyan közlekedést létesítenek, mely az alacsony vízállásoknál legalább
a szárazon való szállítást lehetvé teszi. Ezt a
maga nemében páratlan utat alkotójának emlékezetére Széchenyi-útnak nevezik.
1871. a cs. kir. szab. Dunagzhajózási társaság
Mac Alpin amerikai mérnököt bízta meg az alD.-i zuhatagok tanulmányozásával és a megfelel
tervek kidolgozásával ; azonban ezeket a terveket
tött,

hetett

sem hajtották végre.
Az 1871 március 13. Londonban

kötött nemzuhatagok szabályozására az illet parti államokat hívta fel és ket
egyszersmind feljogosította, hogy a szabályozási
költségekbl származó terhek erejéig vámokat

zetközi

szerzdés az

al-D.-i

szedhessenek.

E szerzdés megkötése után az érdekelt parti
államok 1873., nemzetközi bizottság néven, szakférflakat küldtek a helyszínére, azzal az utasítással, hogy a zuhatagok hajózhatóvá tételére alkal-

mas

tervezetet állapítsák meg.

A

tervek kidolgozása után tört ki az orosztörök háború, meljniek lezajlása után, 1878. tartották meg a berlini kongresszust, melynek határozmányai közt a L VIi. cikk a Vaskapu-szabályozás végrehajtását Ausztria-Magyarországra
bízza ós a monarchiát feljogosítja a londoni kongresszus VI. cikkében megszabott hajózási illeté-

kek szedésére.
Az 1878 július 13. aláírt békeszerzdés megkötése eltt a monarchia júl. 8. Szerbiával egyezményt kötött, mely szerint Szerbia ugyan pénzzel

nem

—
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járul hozzá a munkák költségeihez, hanem
kötelezi magát a munkák érdekében a tle telhet
könnyítéseket nyújtani és a szerb partok szabad
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Az összes munkákat 1898 szeptemberben fejezték be és a Vaskapu- csatornát a zuhatagok mentén létesített többi csatornával együtt báró Dániel
Ern kereskedelemügyi miniszter 1898 október
1. adta át a forgalomnak.
Vaskapu-zuhatag és a Vaskapu-csatorna.
A Vaskapu-zuhatagot (Orsovától lefelé 10 km.-re)

A

a Kárpátokat a Balkáni-hegységgel összeköt
sziklaszírt alkotja, mely a D.-n keresztül húzódik. A sziklapadnak magasabb részei -|-3'0 m.
magasságig is felérnek. A közlekedés az ers
fenékgát (természetes duzzasztóm) okozta nagy
bukás és örvénylés miatt rendkívüli nehézségekkel járt
-{-Ib m.-nél alacsonyabb vízállásnál a
;

gzhajóközlekedést teljesen be kellett szüntetni.
B zuhatag igen nagy esése következtében a
hajózás biztosítása céljából a létesített nyílt hajózó-csatornát
a többi zuhatagon készített csatornáktól eltéren
gátak közé keUett fogni,
hogy a csatorna vizét a D.-nak koncentrált esés
vízszinétól elkülönítsék. Ezért a Vaskapu-zuhatagon keresztül, a szerb part mentén haladó csatorna mindkét oldalán és párhuzamosan annak
irányával két nagyméret, ár\iz fölé ér gátat
építettek. így sikerült a bukást hosszabb szakaszra osztani el. De még emellett is az új Vaskapu-csatornában a sebességek olyan nagyok (kis
víznél 3'70 m., árvíznél 5"0 m. körül másodpercenként), hogy a hajók felhúzására mesterséges

—

—

vontatóberendezést kellett létesíteni.

A Vaskapu-csatorna építését 1890 aug.-ban
kezdtek meg és nagyobbára szárazban, szivattyúzás mellett dolgozva, 1898 okt. 1-én fejezték be ós
adták át a csatornát a forgalomnak. Az Alduna
egész szabályozása összesen 26.996,551 koronába
került.

A
és

D. szabályozása Szerbiában, Bulgáriában
Romániában. Szerbia mentén a D. hegyek

—

közt folyik, károkat nem igen okoz és így
mivel a Vaskapuszabályozást is Magyarország egyedül hajtotta végre
Szerbia érdemleges szabá-

—

lyozási

munkát még nem

végzett.

A

Vaskaputól lefelé, Bulgária és Románia mentén, a D. bviz, kis esés és kis vízjátékú, nyugodt, nagy folyam. Jégtorlódások nincsenek, a
használatát megengedni. Ausztria és Magyar- mérsékelt sebesség a partokat nem igen bántja.
ország között pedig az a megállapodás jött létre, Ezért Bulgária és Románia területén a szabályohogy a munkák tényleges végrehajtását a ma- zási munkák túlnyómólag csak a kisvízi hajóút
gyar kormány vállalja magára, azzal a kikötés- javításából állnak.
sel, hogy a hajódíjakat is Magyarország javára
Romániában a D. gázlóinak kotrása, a hajózóakadályok eltávolítása és a hajóút kitzése céljáfogják- szedni.
1883. a közmunka- és közlekedésügyi miniszter ból a közlekedutak igazgatóságának kebelében
Wallandt Ern orsz. középítési felügyelöt bízta külön szolgálatot szerveztek. A kisvízi hajózás
meg a helyszíni felvételek végrehajtásával és a érdekében háromféle szolgálatot tartanak fenn
végleges tervek kidolgozásával. Ezek 1884. készül- 1. medertisztogatást; 2 gázlók kotrását; 3. a kistek el. Baross Gábor kereskedelemügyi minisz- vízi hajóút jelzését és megvilágítását.
ter a munkálatok végrehajtására egy múvezetóLegnehezebbek a xiszonyok a D.-nak a Feketeséget szervezett, melynek élére Wallandt Ern tengerbe való betorkolásánál. Itt a folyam
a
osztálytanácsost állította. A miniszter a munká- sebesség csökkenése folytán
a magával hozott
latok kivitelét Luther Hugó és a berlini disconto- iszapot lerakja és deltáját
torkolati ágait eltársaságra, mint társvállalkozókra bízta. A vál- iszapolva és új ágakat mosva
folyton beljebb
lalat mszaki ügyeinek vezetje az els 2 évben építi a tengerbe. A D.-íorkolatnak a hajózás érHajdú Gyula, a további 7 éven át pedig Rupcic dekében való szabályozását az Európai D.-bizottGyörgy volt. A munkák ünnepélyes megkezdése ság vezeti. A D. három torkolati ága közül a leg1890 szept. 15. történt meg, az osztrák, magyar északibb, a Kilia, kevéssé alkalmas a hajózásra.
ó8 szerb kormányok képviselinek jelenlétében. A középs Szulina-ágnak 5 m. vízmélységre való

—
—
—
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—
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szabályozása 1902. lett készen. A hajózás túl- ked vámszedés és egyéb terhelés bénította a hanyomólag ezen át bonyolíttatik le. A legdélibb, a józást, A magyarországi folyamrészen a hajózás
Szt.-György-ágon a torkolatánál egy csupán 1*5 csak csekély terheléselmek volt alávetve, de egém. vízmélység zátony van és így ez szintén nem szen szabad itt sem volt. A D.-i hajózás szabadságának követelményét legelször már a rastadti
alkalmas a hajózásra.
Irndatom. Regelmann, FlScheninhalt der Flussgebiete kongresszuson
(1798) hangoztatták a franciák,
WUrttembergs, Stuttgart 1888 Schmid, Hydrologiscöe Unmindazonáltal a D. volt az utolsó európai nemzettersuchangen an den ölTentl. PlUssen in Bayern, Mlinchen
1884; Der Wasserbau an den öffentl. Plüssen im Königr. közi folyam, melyre a szabad hajózás elve alkal;

Bayern, v. d. k. obersten Baubehörde, u. o. 1888 ; Richter,
Reisebericht Uber Flussbauten in Bayern, Leraberg 1889;
Pasetti, Notizen über die Donau-Rsgulierung, Wien 1863
Mihalik, Entwurf zur Reg. d. Donau von Nussdorf bis
Bericht u. Antrage des von der KoTheben, Pest 1865
mission f. d. Donauregulirung b. Wien ernannten Comités,
Wien 1868 Ber chte d. Donauregulirungs-C>.mmission in
Wien 1870, 1871, 1872 ; Beschreibung der Arbeiten der
'Donauregulirung. V. d. Donaureg.-Comm., Wien 1873; Die
Donauregulirung b. Wien, herausg. aus Aulass der Kröffnung V. d. Üonaureg -Comm., u. o. 1875 ; Wex G., Die
Fortschritte d. Ausbildung des reg. Donaustromes, u. o.
1880 ; Alex. F. Heksch, lUustrierter Führer auf der Donau
von Regensburg bis Sulina, u. o. 1882 ; W. v. Engerth,
Das Schwimmthor zur Absperrung des Wiener DonauKanals, u. o. 188* ; Lorenz-Liburnau, Die Donau, ihre Strömnngen und Ablagerungen, u. o. 1891 ; Schweiger-Lercbenfeld, Die Douau, als Völkerweg, Schiffalirtsstrasse und
Reiseroute, n. o. 1895 ; Reitter Ferenc, D.-szabályoüás
Buda és Pest között, 1865 Hunfalvy János, A magyar birodalom természeti viszonyainak leírása. Pest 1805, III.
köt. ; A közm. és közi. m. kir. miniszternek jelentése a
budapesti D.-rész szabályozása tárgyában, Budán 1871;
Révy, A D. Budapesten, Budapest 1876 ; A magyarországi folyókon végrehajtott szab. muukák megvizsgálására
behívott külföldi szakértk jelentése (magyar és francia),
u. 0. 1879
Hieronymi K,, A budapesti D. -szakasz szabályozása, u. 0. 1880
Lanfranconi Enea, Középeurópa vízintai,
kül. tek. a Dévény és Gönyö közötti vonalra, Pozsony
1880 ; Ortvay Tivadar, Magyarország régi vízrajza, Budapest 1882, 2 köt. ; Stefanovic R. v. Vilovo, Ungarns Stromregulierungen, 1883; Die Wasserbau-Angelegenheiten des
;

;

;

;

;

Königreichs üngarn, v. d. k. ung. Ackerbauministerium,
Budapest 1890 ; Actenstücke z. Reg. Der Stromschnellen d.

Donau zwischen Moldava und Turn-Severin vom DonauVereine, 1880

;

Stenograflscher Bericht über die Discussion,

Schi£f.-Hind. a. d. unt. Donau,
Az alD.-i Vaskapu és a többi ottani zuhatag szabályozása. Budapest 1893
Suppan, Schi£rbarkei 1 der Donau und ihrer Nebenflüsse, Berlin 1896

Beseitigung

betr. die

Wien 1882

;

Gonda

d.

Béla,

;

Leibbrand, Die obere Donau, u. o. 1896; Hensel, Die Donan
von Kehlheim bis Passau als Grosschiffartsweg, u. o. 1899
Hoszpotzky, Die Wirkung der Eiseraen-Thor-Regulierungsarbeiten vom Staudpunkte der Schiffahrt, u. o. 1899
Herbst,
Fortschritte in der Ausbildung der Fahrrinne in der österr.
Donau, u. o. 1900; Königl. ung. Schiffahrtsbehörde in Orsóvá, Bericht über die bisherigen Ergebnisse des Schiffsverkehrs am Eisernen Tor, u. o. 1902; Schafarzik Ferenc,
Az aldunai Vaskapu-hegység geológiai viszonyainak és
történetének rövid vázlata, Földt. Közlöny, XXXIII. köt.
1903; A ra. kir. orsz. vízépítési igazgatóság jelentése az
ország fbb folyóin végrehajtandó szabályozási munkálatokról, 1905
Különböz jelentések és tanulmányok a fdldmív.
minisztérium vízüi^yi közleményeinek 1— XXX. köteteiben
és vízrajzi osztályának jelentéseiben.
;

;

A nemzetközi jogés politikaszempontjából.
A vizi utak iránt egészséges érzékkel viseltet
régi rómaiak korának letntével, kiknek az AlDunán eszközölt nagyszabású technikai munkálataiból emlékek és nyomok máig is fennmaradtak, fképen a D. alsó részének sorsa a partjain
tanyázó fólmvelt népek kezébe került, kiktl a
szabad forgalom követelményeit lépten-nyomon
különösen hadjárati sikerek
nyomán, mire nézve példaképen elegend az
1718-iki passzarovici békekötést idézni. Másnem
akadályok uralkodtak a fels D.-n, hol a középkor
azon felfogásának meggyökeresedésébl folyólag,
mely a folyamhajózást is regálénak, illetleg hki kellett küzdeni,

birtokból folyó jogok tárgyának tekinté,
számtalan s a hirhedt rajnai állapotokkal vete-

béri

mazást nyert.
Kronológiai sorrendben haladva, felemlítésre
méltó a monarchiánk ós Bajorország közt 1779.
kötött s a D., Inn és Salzach közös használatát megállapító tescheni béke, melynek határozmányai 1816. megújíttattak. Az 1814-1^ párisi
szerzdés nyomán az 1815-iki bécsi kongresszus
foglalkozott a szabad hajózás alapján a folyamhajózás elveivel, de itt a D.-ra nézve nem határozott. Ez id alatt Oroszország vetette meg lábát
az Aldunán.
181 2-ben a bukaresti béke Oroszország határául
a Kilia-ágat jelölte meg, de már az 1826-iki akermani szerzdésben megszerezte magának a Szulina-ágat, és három évvel utóbb a drinápolyi szerzdésben a legdélibb, Szt.-György-ágat is. Ekképen
urává lön a D. -deltának, legnagyobb hátrányára
a hajózásnak, melyet egyfell vámokkal és vesztegzárokkal bénított, másfell azáltal hátráltatott,
hogy a torkolatokat teljesen elhanyagolta. Csak
írott malaszt maradt a monarchiánk és Oroszország közt 1840. létrejött szerzdés, mely Oroszországot arra kötelezte, hogy a Szulina-torkolat eliszaposodását meggátolja. A krimi háborút megelzleg a monarchia és Bajorország közt is jött
létre egy szerzdés 1851., mely a kölcsönösség el-

vének alapján a két fél vízi utain történ hajózást tetemes könnyítésekben részesíti.

A krimi háború alatt a szövetkezett hatalmak
Oroszországgal szemben a béke elfeltételeiül
odaállított négy pontozatban az Aldunán való
szabad hajózás követelményét és az Aldunának
nemzetközi hatóság felügyelete alá helyezését kívánták. Az 1856 márc. 30-iki párisi szerzdés
Oroszországot a besszarábiai határrendezés által
bevallottan a D.-i hajózás szabadságának biztonsága érdekében D.-melléki területétl megfosztotta
szakasz). A szerzd hatalmak megegyeznek abban, hogy jövre a bécsi kongresszus
elvei a D.-ra és torkolataira alkalmaztatni fognak

(XV^XIX.

és ezt közös garanciájuk alá veszik. A D.-i hajózás
semmiféle, e szerzdósben világosan ki nem fejezett terhelésnek alá nem vethet. B határozmányok kivitelére a szerzdós két bizottság felállíel. Az egyik az ú. n. európai bizottXVI. sz.) hét
ság (commission européenne
tagból,ugyanis monarchiánknak, továbbá Franciaországnak, Angliának, Poroszországnak, Oroszországnak, Sardiniának és Törökországnak egyegy delegáltjából áll feladata pedig kijelölni és
végrehajtatni azon munkálatokat, melyek Izakcsától lefelé a D. -torkolatokban és a velük szomszédos tengerrészekben szükségesek az iszapnak és más akadályoknak eltávolítására. B munkálatok és intézkedések költségeinek fedezésére
a bizottság tarifa szerinti illetékeket fog szedni

tását rendeli

—

;

és pedig, mint

ebben

is

minden egyéb

tekintetben,

a teljes egyenlség alapján járva

el

úgy
min-

—
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degyik nemzet hajóival szeniDen.

A másik

bizott-

ság, az ú. n. parti állaynok bizottságai. parti bizottság (commission riveraine) álland monarchiánknak, Bajorországnak és Württembergnek egj^-egy
delegáltjából, kikhez még a három D.-i fejedelemség által kinevezett s a porta által megersített
megbízottak járulnak feladata 1. kidolgozni a
:

;
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hajózási és folyamrendészeti szabályzatokat 2.
elhárítani mindennem akadálji;, mely a bécsi
kongresszus határozmányainak a D.-ra való alkalmazását még gátolja, 3. elrendehii és végrehajtatni a szükséges munkálatokat a folyam
egész mentén, 4. az európai bizottság feloszlása
után a D. -torkolatok s a szomszédos tengerrészek
;

Duna

viselket is már a bizottság nevezi ki és fizeti, s
azok a bizottság nevében hozzák ítéleteiket). Itt éri
el az európai bizottság nagyjában azon jogi helyzetet és szervezetet, mellyel napjainkig is fennáll.
berlini szerzdés LV. szakaszának tí\itele céljából az európai bizottság tanulmányozó bizott-

A

mánjt

küldött ki Németország, Ausztria-Magyarország és Oroszország meghatalmazottjaiból. Ez

szabályzati tervezetet dolgozott ki, melyben végrehüjtó hatalommal bíró vegyes bizottságot tervezett Bulgária, Románia, Szerbia és Ausztria-

Magyarország egy-egy delegáltjából, kiknek legutóbbika elnököl és dönt a szavazatok

egyenl

hajózhatóságára felügj'ehii.
Az európai bizottság nehéz feladatait a kezdetben kitzött két évi határid lefolyása alatt nem
birván elvégezni, az 1865-iki galaci szerzdés
az európai bizottságot további öt évre fenntarlja,
és különösen a Szulina-ágban eszközölt munkálatoknak végleges és állandó mvekké való átalakításával bizza meg. Szabályozza továbbá az európai bizottíság végrehajtó hatalmát, illetleg meghatározza közegeit, a porta által kinevezett f-

megoszlása esetében. E javaslat feletti tsaiácskozás sok nehézség után 1882 jún. 2. eredménytelenül végzdött.
1883 márc. 10. jött azután létre a londoni szerzdés. Ez kiterjeszti az európai bizottság hatáskörét Brailáig. Meghosszabbítja a bizottság fennállását 1883 ápr. 24-tl számítandó 21 évre és
megszabja, hogy ezen idszak leteltével fennállása hallgatagon meghosszabbítható háromhárom évi-e, de a szerzd felek mindegyike bármely ilyen három évi idszak letelte eltt egy év-

közegek felügyelete

vel kijelentheti abbeli szándékát, hog>' a bizottság

alatt.

Az 1871-iki ú. n. Pontusz-konferencia a márc. 13. szervezetében vagy felhatalmazásában módosítáLondonban kelt szerzdésben az európai bizottsá- sokat kivan proponálni. A bizottság nem fog vagot további 12 évre fenntartotta (FV.

sz.),

a Vas-

lóságos ellenrzést gyakorolni a Kilia-ág azon ré-

szei (elágazódásai) felett, melyeknek mindkét
akadályok elhárítása iránt a közelebbi megegye- partja ezen ág parti államainak egj'ikéhez tartozést maguknak tartották fenn, elismert egy, a zik. A Kilia-ág azon részére, mely egyszerre
munkálatok költségeinek törlesztésére szolgáló orosz és román területen halad, az Aldunán fenn-

kapu és a zuhatagok parti államai

részére, kik ez

ideiglenes illetékszedósi jogot (VI. sz.), és az európai bizottság munkálatainak és intézeteinek semlegességét megersítette (VE. sz.). Az 1878-iki
berlini kongresszuson

Oroszországnak sikerült

visszaszereznie ugyanazon besszarábiai területrészt, melyet tle az 186-iki párisi kongresszus
elvett, ellenben a D.-deltát Románia kapta meg. Az
1878 júl. 13-iki berlini szerzdés a D.-t illetleg
következleg intézkedett Az összes várak és erdítések, melyek a folyam mentén a Vaskaputól a torkolatokig fennállanak, földig lerombolandók és
ilyeneknek újból emelése, valamint ott hadi hajóknak járni tilos (LII. sz.) az európai D.-bizottság, melyben Románia is képviselve lesz, összes
jogaival és kötelezettségeivel fenntartatik és
ködését ezentúl már nemcsak Izakcsáig, hanem
Galacig fogja a földterületi hatóságtól teljesen
függetlenül gyakorohii(Lin. sz.). A késbbi sok vitának kútforrását képez LV. sz. pedig meghagj'ja,
hogy a Vaskaputól Galacig való hajózás, folyamrendrség és folyamfelügyelet szabályzatait a partmelléki áUamok küldötteinek hozzájárulásával az
európai bizottság dolgozza ki és hozza összhangzásba azokkal, melyek a Galactól lefelé es folyamrészre már kibocsáttattak, vagy ezentúl fognak kibocsáttatni. Végül az LVII. szakaszban a
Vaskapunál és zuhatagoknál létez hajózási akadályok elhárítására szükséges munkálatok végrehajtása Ausztria-Magyarországra bizatik.
:

;

m-

álló rendszer egyöntetségének biztosítása céljából a Szulina-ágban érvényes szabályzatok fognak
alkalmaztatni, még pedig az európai bizottság
orosz és román delegáltjának felügyelete alatt.
Azon esetben, ha Oroszország vagy Románia akár
a vegyes ágban, akár a csak hozzájuk tartozó
partok közt munkálatokat kívánna eszközölni, a
munkálatok tervezetei az európai bizottság tudomására hozandók, kizárólag azon célra, hogy konstatáltassék, miszerint azok a többi ágak hajózhatóságának állapotát nem csorbítják. Ha e körül

véleménykülönbségek támadnának, ezen esetek
közvetlenül a hatalmak elé fognak terjesztetni.
Semmiféle megszoritás nem gátolja Oroszország azon jogát, hogy az általa eszközölt munkálatok költségeinek fedezésére illetéket szedhessen,
mindazonáltal a Szulina- és Kilia-ágban történ
hajózás kölcsönös érdekeinek oltalmazása céljából
az orosz kormány az e tárgyban való megegyezés
biztosítása végett értesítendi az európai bizottságban képviselt kormányokat azon illetéki szabályzatokról, melyeknek behozását hasznosnak
találja. Az európai bizottság által Szerbia és Bulgária meghatalmazottjainak hozzájárulásával kidolgozott és 1882 június 2. kelt hajózási folyamrendészeti és felügyeleti szabályzat elfogadtatik
azon alakjában, melyben a szerzdéshez csatolva
van, és a D.-nak a Vaskapu és Braila közti részére
alkalmazhatónak jelentetik ki. Már pedig e szabályzatban ott van a végrehajtó hatalommal biró ve-

A berlini szerzdésnek itt felsorolt határozmányai folytán az 1881 máj. 28-iki galaci pótszerz- gyes bizottság, melyben Ausztria-Magyarország,
désben az európai bizottság intézménye megszi- Bulgária, Románia és Szerbia egy-egy delegált
lárdul, szervezete tágul, állása a területi ha- által képviseltetik s az elnöklés Ausztria-Magyaríalomtól teljesen függetlenné válik (a ftiszt- ország delegáltját illeti. A vegyes bizottságán
lUmi Sayy Lexihma.
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ezeken kívül az európai bizottságnak egy tagja
szintén részt vesz a hatalmak alfabetikus sorrendje alapján váltakozva hat havonkint, de a
vegyes bizottságban máris képviselt államokat e
sorrend nem érheti.
A londoni szerzdés a maga egészében nem lépett életbe, de az európai bizottság jelenleg is
ködik, azonban teljesen a korábbi hatalmi körrel.
Egyedül Oroszország érte el a londoni szerzdés

m-

által,

Az 1879. VIII. t.-cikkbe Iktatott berlini szerzdés alapján Magyarország óriási pónzáldozatokkal végrehajtotta a Vaskapu-szabályozás munkálatait (1888. XLVL, 1892. XXXII. és 1895.
.XVI. t.-eikkek) s a londoni szerzdés VI. és
a berlini szerzdés LVII. cikkeire való tekintettel a m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1899
júl. 12. 47081. IV. 8z. a. (1899. R. T. II. 197.) rendeletet adott ki, amellyel szervezte a m. kir. aldunai hajózási hatóságot, a D.-nak Moldova és
Tum-Szeverin közti szakaszán a hajókalauz-szolgálatot s megszabta az ezen szakaszon közleked
hajók és az azokon vitt árúk után járó hajózási,
vontatási és kalauzdíj tarifáját. Ezt a szabályzatot különösen osztrák részrl s általában a nzkji
irodalomban ers, de jogosulatlan kritika tárgyává tették, mert ez állítólag sokkal kedvezbb helyzetet teremtett a magyar hajózásnak,
mint a külföldi hatalmak hajózásának.
Meg kell még jegyezni, hogy a kölcsönös kereskedelmi és forgalmi viszonyoknak Ausztriával
való szabályozása tárgyában 1907 okt. 8. kötött és az 1908. XII. t.-cikkbe iktatott szerzdés
VIII. cikke értelmében mindazon ügyek, melyek
oly folyók hajózására vonatkoznak, amelyekre a
bécsi kongresszusi okmány s az 1857-iki Dunahajózási okmány határozmányai alkalmaztatnak,
amennyiben ez ügyek a harmadik államhoz való
viszonyt illetik, a közös külügyminiszter ügykörébe tartoznak. ^
Irodalom. Wurm, Vier

Briefe Uber die freie Donauschif1855 ; Drei oesterreichische Denkschriften über die
Donanschiffahrtsakte vom 7. Nov. 1857, 1858 Carathéodory,
Du droit international concernant les grands cours d'eaa,
1861 és Das Stromgebietsrecht und die Internationale Flussschifffahrt, 1886, Holtzendorff, Handbuch des Völkerrechts II.
Urí?iano Valérián, L'Autriche-Hongrie et la Roumanie dans
la question du Danube, 1882 ; Léon de Thier, La question de
la libre navigation des fleuves. Le Danube, 1882; Bernhard
Singer, Die Donaufrage, 1882; H. P. Qeffcken, La question
du Danube, 1883; Félix Dahn, Eine Lanze fttr RumSnien,
1883 ; Holtzendorff, Rumaniens Uferrechte an der Donau,
1883; Catellani. La navigazione fluviale et la questione del
Danubio secondo 11 diritto delle genti, 1883 ; Jeilinek, Oesterreich-Ungarn und die Donaufrage, 1884 és több kisebb
cikk a folyóiratokban. (Legkimerítöbb monográfiája a kérdésnek a magyar irodalomban van, Lers Vilmos A Duna
folyóra vonatkozó nemzetközi jogállapot 1891). Millet P. D.,
The Danube, New York 1892 ; Bittel, Über d. Plussschiffahrtsrecht der Donaumttndungen, 1899; Saint-Clair, Le
Danube, 1899 ; Sturdza, Recneil de documents relatifs á la
liberté de navigation du Danube, 1904; Radn, Die Donauschiffahrt in Ihrer völkerrechtlichen Entwickelung, 1909
Sturdza, La question des portes de fer et des cataractes
du Danube, 1899 ; Ghica, Les droits de péages aux Portes
de fer, 1899 ; Cantille, La question des taxes de péage
aux Portes de fer, 1900.
fahrt,

;

;

:

Duna

biztosító társaság,

összes életbiztosítási ágakat. Kezességi tkéi 1911
végén 50.835,614 K; díjtartalékai: 39.921,69a

K. Biztosítási összegállományai: életbiztosítás
165.609,204 K, tz 4,314.312,000 K, szállítmány
327.335,998 K, jég 48.381,000 K, üveg 5.775,000
korona, a betöréses lopás elleni biztosítás összege
299.34-2,000 K.

Duna Budapesti Evezs
gibb

1867. alakult Bécs-

ben. Magj'arországi igazgatósága Budapesten
van, saját palotájában. A társaság részvénytkéje
3 millió K. Biztosít tz, jég, betöréses lopás, szállítmányi- és üvegkárok ellen, továbbá mveli az

Egylet. Egyike ré-

evezs egyleteinknek, 1895.

háza a

amit elérni kivánt.

Dunacsún

alakult.

Csónak-

kerületi óbudai rakparton van. Tagjainak száma 1911. a következ volt alapítók 41,
rendes tagok 122. Csónakállománya 4 drb nyolcevezs, 8 drb négyevezs, 2 drb kétevezs, 6 drb
párevezös, 5 drb palánkos skiff, 3 drb versenyskififés egy vitorlás gig. Tiszta vagyona 23,699'77
K. Az egyesület 17 évi fennállása óta 31 jelentéIII.

:

keny gyzelmet aratott. A nyert versenydíjainak
száma 20, míg vándordíj as gyzelmeirl kilenc
díszoklevelet riz.

Duna, kártyamszó, 1. Banda.
Duna-Adony, község, 1. Adony.
Dunaalmás, nagyk. Komárom vní.tatai
a Duna partján, (i9io) 1011 magyar lak.
;

j.-ban
hitel-

szövetkezet, vasúti és gözhajóállomás, postahivau. t. Neszmély. Ref. templomának alapja és
egy része csúcsíves stílusban épült hajdan a bencéseké volt és már Istvánfíy említi a barátok kolostorával együtt, mely akkor már romokban hevert. A zsitvatoroki békét e kolostor romjai közt
írták alá. Határában nagy kbányák vannak, me^
lyeknek anyagából a komáromi várat építették
fel. Kfaragó-telep. 1848-ban Klapka serege itt
ütközött meg a császáriakkal,
^
tal

;

;

Duna-bizottság, 1. Duna.
Dunabogdány, nagyk. a szentendrei Dunaág
jobb partján, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. pomázi
j.-ban, (1910) 3352 német és magyar lak., gözhajóés postaállomással, telefonhivatallal,
takarékpénztárral. Régi község, melynek a török uralom
alatt megfogyott lakosságát német telepesekkel
szaporították D. abban az idben gr. Zichy-féle
birtok volt s az óbudai uradalomhoz tartozott,
;

késbb a kir. korona birtokába ment át,
ahová most is tartozik. D. észak felé aláereszked
lejtn igen csinosan fekszik lakói szU- és gyümölcstenyésztéssel és fleg kbányászattal foglalkoznak. A községtl déh-e magánosan emelked
harangalakú Csódi hegyen (280 m.) számos óriási
kbányában fejtik a kitn andezitet, mely rendmellyel

;

kívül szép táblás elválása által tnik ki innen
az egész anyagot Budapestre szállítják, melynek
sok utcája D.-i andezittal van burkolva. D. határában római hídf (Bolhavár), castrum és Váradpuszta rommaradványai láthatók. V. ö. Koch Antal, A Dunai trachitcsoport jobbparti részének
földtani leírása (1877. M. Tud. Akad. kiad.).
;

Dunabökény (azeltt: Bács-Bukin), nagyk.
Bács-Bodrog vm. palánkai j.-ban, (i9io) 3629 német
és magyar lak., gzhajóállomás, postahivatal u.t.
;

Bácstóváros.

Dunacséb, nagyk. Bács-Bodrog vm. palánkai
2571 német, tót és magyar lak.

j.-ban, (1910)

posta- és táviróhivatal.
Dunacsún, kisk. Mosón vm. rajkai j.-ban, (i9io)
679 horvát, német és magyar lak. ; u. p. és u. t.

Rajka.
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Dunagzhajózási

társaságr

Dvbovácz), nagyk. Te- magj'ar lak.; vasúti állomás, postaügynökség,
1494 szerb és oláh táviróhivatal.
Dunagzhajózási társaság (I. cs. és kir. szab.
lak. u. p. és u. t. Dellblát. Egykor Dombó volt a
D.). 1828 ápr. 11. kaptak Andrews és Prichard anneve várerödltvény maradványai vannak.
Dtma-drávai vasút, 1. Magyar kir. állam- gol hajóépítk kizárólagos szabadalmat az osztrák
tartományokban javított rendszer gzhajóikkal
vasutak.
Duna-Dráva-közi nyelvjárások, 1. Dunán- való hajózhatásra, amelynek alapján részvénytársaság alapítását tervezték 200 darab 500 Mos
túli nyelvjárások és Alföldi nyelvjárások.
Duna-Dráva közti Alpok, 1. Dunántúli Alpok. részvénynyel. A részvénytársaság bécsi székhelyDunaegyháza, nagyk. Pest-PiUs-Solt-Klskun lyel megalakult s 1830 szept. 1. 15 évre kizárólavm. dimavecsei j.-ban, (i9io) 2127 tót és magyar gos szabadalmat kapott Ausztriára, 1831 ápr. 22.
hitelszövetkezet, vasúti állomás, posta- és pedig a magyar korona tartományaira is, a fentlak.
nevezettekkel pedig gép- és hajórendszerük szatáviróhivatal.
Duna-Elbe-csatoma. Az 1901. évi osztrák badalmának átengedése iránt megegyezett. Az
csatorna-törvényben bentfoglaltattk a Dmiának els gzhajó, a «Pranz I.» 1830 szept. 4. tette meg
az Élbe folyóval való összeköttetése is. Ezt olyan els próbaútját a Dunán Bécsbl Budapestre 14
módon szándékoznak elérni, hogy a fenti törvény- óra 15 perc alatt. A következ évben e gzös az
ben szintén biztosított Duna- Odera-csatorna kö- Al-Dunára Moldováig is lement, közben Bécstl
zéps szakaszáról, Prerau-tól egy oldalcsatomát Budapestre és Zimonyba tett utakat. A kezdet
vezetnek az Bibe fels szakaszán fekv Jaroméf ezen szerény keretén Széchenji István gróf érvárosig és az Elbét Jaroméf-töl lefelé a Moldva- dekld közbelépése kezdette meg a bvítést; 1832

Dunadombó

mes vm.

(azeltt
kubini j.-ban,

:

(i9io)

;

;

;

(1. Folyók csatomázása). Melniktl lefelé Aussigig a csatornázás már készen van. A Prerau-Jaroméfi összeköttetést azonban a nagy terepnehézségek és költségek miatt egyelre elodázták.
Dunaföldvár, nagyk. a Duna jobbpartján. Tolna
vm. D.-i j.-ban, (i9io) 12,069 magyar lak., a járási
szolgabírói hivatal székhelye, van járásbírósága,

torkolatig (Melnikig) csatornázzák

telekkönyvi hatósággal, adóhivatala, közjegyzösége, Szt.-Ferenc-rendi szerzetháza húsfogyasztási és tej értékesít szövetkezet, téglagyár részvénytársaság, 3 takarékpénztára, népbankja, vasúti és gözhajóállomása, posta- és táviróhivatala,
;

jan. 7. a társulathoz intézett levelében azt veti fel,
hogy több hajót kellene beszerezni és a szabadal-

mat 50 vagy 99 évre kieszközölni sürgetésére
számos magyar fúr t<)megesen vásárolt részvé;

nyeket. Másfell mint királyi biztos a hajózás útjának egyengetésén, az al-dunai szabályozási munkálatok elkészítésén fáradozott. Ösztönzésére a
(cFranz I.» a Tiszát is felkereste 1833 szept. 1.;
ö maga ment azzal Törökbecséig. Még ebben
az évben a második gzös, a «Duna» (késbb
öArgó^>-ra keresztelték) elkészült s a Tiszán Szegedig ment és a Szávában is megfordult. 1834. a
harmadik gzös,«Pannonia» is elkészült s ebben az
évben az al-dunai zuhatagokon és a Vaskapun ke-

telefonállomása. D. feje azon uradalomnak, mely
a budapesti tudományegyetemé. Lakói fóldmíve- resztül az els kísérleti utat tették. Az «Argó»
ebben az évben egy tenlést, ipart, gyiimölcstenyésztést s halászatot znek. egész Galacig lement
Jelentékeny a borkereskedés és szöllkivitel is. geri gzöst is szereztek be s azzal Odesszáig és
Az itteni Benedek-rendi (Szt. Ilonáról címzett) Konstantinápolyig kezdtek közlekedni. 1835-ben a
apátságot n. Béla király Anamatia római r- társulat az óbudai szigetet a hajók téli kikötje és
állomás helyén alapította. A kolostor közvetle- hajóépít-telep s mhelyek berendezése céljából
nül az esztergomi érsek hatósága alá rendelte- megszerezte. Az els forgalmi kimutatás 1835-rl
tett. 1119-ben Imre király a bencéseknek ado- maradt fenn, e szerint volt a társulatnak 735,000
mányozta D.-t, akik azt 1494-ig bírták. 1499-ben frt részvénytkéje, 1 tengeri és 5 folyami gzöse
ÍI. Ulászló király Péter kalocsai érseknek adomá(1 építés alatt) összesen 296 lóervel szállítottak
nyozta az apátságot a török uralom idején el- 17,727 utast, 2158 tonna árút, fizettek a részvépusztult és a császáriak által erdül használt rom- nyek után 2*5*»/o osztalékot.
jait Rákóczi hadvezére, Bottyán 1705. hiába osA tengeri hajójáratokat a társaság 1844. megtromolta, mig végre a császári hadsereg onnan szüntette, hajóit és berendezéseit az osztrák Lloydkivonatván, a kurucok által elfoglaltatott. Az nak adván át 560.000 írtért. Egyidejleg azonban
Hóna-apátsági templom helyébe br. Mednyánszky megkezdette a vontatásra alkalmas áruszállítóhaLászló esztergomi kanonok és D.-i apát 1725. új jók építését. 1845-ben 4.200,000 fitnyl részvénytemplomot építtetett ugyan mint tulajdonos a tkéje, 32 gzöse 2442 lóervel, 47 uszályhajója
várost többrendbeli szabadalommal ruházta fel, volt, 349,875 utast, 57,735 tonna árut szállított.
melyeket utódja, József hcsszeni rgróf és apát is Forgalma mindinkább fejldött s a vállalat békés
megersített. Mária Terézia 1769-ben az apátság gyarapodásnak örvendhetett idközben meghoszfekv birtokait a nagyszombati egyetemnek ado- szabbított kizárólagos szabadalmának védelme
mányozta s így korültek azok a budapesti egye- alatt. 1853-ban megszerezte a pécsi kszénbányátem birtokába. Az apátság fenmaradt csonkator- kat 1761 hektárnyi területtel, melyeket szárnyvasnyát 1903. lebontották. D. határa 11,683 ha. V.ö. utakkal kötött késbb össze a mohács-pécsi vasGziráky Gy., A D.-i vár ostroma és bevétele 1705. úttal, melyet szintén épített s ma is az tulajDunagáloB (azeltt: Glozsán), nagyk. Bács- dona. Az 1856. évi párisi szerzdés, illetve az 1857.
Bodrog vm. újvidéki j.-ban, (i9io) 2709 tót lak.
évi Duna-hajózási okmány azonban a hajózás tevasúti állomás, posta- ós táviróhivatal.
rén minden kizárólagos szabadalmat megszüntetDunagárdony (azeltt Gardinovcze), nagyk. vén, csakhamar nyilvánulni kezdett a Duna maBács- Bodrog vm. tit«li j.-ban, (1910) 1567 szerb és gyar szakaszán a verseny már az ötvenes évek
;

;

;

;

:

Dunaharaszti

36

végén. Ettl kezdve a társaság már nem egyedüli,
do mindig a legnagyobb a magyar vizeken hajózó
vállalatok között, st az egész Dmián és a kontinensen is. Üzeme kiterjed a Dunán Regensbm'gtól a torkolatig, st a Fekete-tengeren át Odeszszáig és Batumig a Tiszán Szolnoktól, a Dráván
Légrádtól, a Száván Sziszektl, a Begán Temesvártól, e vizek egész hosszában 4267 kin.-nyi útvonalon közlekednek hajói. Az 1910 évi záró kimutatás szerint van a társaságnak összesen 135
gzhajója 58,940 indic. lóervel, 856 árúszállító vas
uszályhajója mintegy 494,000 t.-nyi hordképességgel 246 állomást tartott fenn, 134 állandó rendes
ügynökséggel; szállított 2.149,249 utast és 2 millió 265,020 tonna különféle árút.

—

Dunajánosháza

Fvárosa Ulm. Járásai Biberach (502 km^), Blaubeuren (370 km^), Ehingen (405 km^), Geislingen
:

(393 km^), Göppingen (264 km^), Kirchheim (208
km2), Laupheim (330 km^), Leutkirch (463 km"),
Münsingen (552 km«), Ravensburg (446 km"),
Riedlingen (429 km*), Saulgau (389 km'^), Tettnang (274 km"), Ulm (415 km«), Waldsee (470 km«)
és Wangen (354 km*).
Duna-ipoly völgyi h. é. vasút. Rendes nyomtávú,
vasút. Fvonala Vácztól Drégelypalánkig, szárnyvonala Diósjentl Romhányig
terjed. Megnyílt 1909 júl. 11. (1907. XLIII. t.-c).
Üzleti hossza 64-8 km. Építési tkéje 5.962,000
K. A Máv. üzemében van.
Dunaiszky, 1. László, szobrász, szül. Pesten
Dunaharaszti, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1822., megh. u. o. 1904 júl. 3. íia D. Lrinc szobvm. ráczkevel j.-ban az elzárt soroksári Dunaág rásznak. Els kiképzését atyjától nyerte, 1848-ban
vasúti a müncheni akadémiába ment s itt Schwanthaler
mellett, (i9io) 3836 német és magyar lak.
állomás, posta és telefon. A budapestiek nyaraló- tanár vezetése alatt folytatta tanulmányait. Ezután még Bécsben töltött néhány évet, ahonnan
telepe park-szanatórium.
Dunahidas, kisk. Pozsony vm.somorjai j.-ban, Olaszországba tett egy nagyobb kirándulást és
1863. végleg visszatért hazájába, D. leginkább
(1910) 1155 német és magyar lak.; postaügynökképmások készítésével foglalkozott. Korai müvei
ség u. t. Bberhárd.
Dunai Andezit-hegység (eddig Trachit-hegy- HoUy János költ emlékszobra Jókon (1854)
ségnek nevezték), geológiai elnevezése azon ki- Katona József szobra Kecskeméten; Lendvay
terjedt hegységnek, mely a Duna visegrádi szo- Márton szobra a budapesti Nemzeti Színházban
rosának mindkét pontján emelkedik s a Magyar (1860). Erdei nimfájával. Keresztel Szt. JánosáKözéphegység (1. o.) középpontját képezi. A geo- val (márványból) és a Tavasszal (márványból) az
gráfiai felosztás ezen hegységben két csoportot kü- 1871-iki londoni világkiállításon kitüntetést nyert.
lönböztet meg, ú. m. a balparton a Börzsönyi- Szobrai közül fölemlítjük gr. Széchenyi István,
hegységet (1. o.), a jobbparton a Pilis-hegységet (1. Deák Ferenc, Liszt Ferenc, Szentpéteri, Erkel
o.) geológiai szerkezetük s eredetük szerint azon- Ferenc, Petfi Sándor, Jókai Mór, Jókainé stb.
ban a két hegycsoport egybe tartozik. Uralkodó képmásait. Élete alkonyán, 1901. még egyszer
kzete a mai petrográfla világításában andezit. a nyilvánosság elé lépett részt vett az Erzsébet
V. ö. Koch Antal, A dunai trachitcsoport jobbparti emlékm-pályázaton s ott díjat is nyert. Munkái
részének földtani leírása (Budapest 1877) Szabó a század els felének klasszicizáló irányát tükJózsef, Jelentós a dunai trachitcsoport balparti rözik,
részébe tett kirándulásokról (Földtani Közlöny,
2. D. Lrinc, szobrász, szül. Libetbányán 1784
1872. 151-157).
júl. 15., megh. 1833 febr. 5. A kfaragást elször
Dunai fejedelemségek, Moldva és Oláhország Beszterczebányán tanulta, késbb Físcher és Zauegykori neve, most Románia.
ner vezetése alatt a bécsi képzmvészeti akaDunai galóca (Salmo hucho L.), 1. Galóca.
démián tökéletesítette magát, hol jutalmat is nyert
Dunai hajóhadak. A rómaiak pannóniai hatá- 1807. Mvészetét elbb Nyitrán, majd Pozsonyban
raik védelmére a Dunán állandó hajóhadat tar- gyakorolta, míg végre 1809. Pestre telepedett,
tottak. Els királyaink ideje óta szintén van hol aztán haláláig dolgozott. Több emlékkövön
nyoma, hogy a Dunán hajók és hajósok védelemre kívül nevezetesebb mvei hat élnagyságú szentszolgáltak. Leginkább a Fels- és Alsó-Dunánál s szobor a kecskeméti kálváriához, oltár négy képfkép a török háborúkban teljesítettek jó szolgá- szoborral a hontvármegyei szobi templomban s
latot (Galambóczm, 1428, Nándorfehérvár m. 1456, Krisztus feszülete a pécsi régibb Szt. LeopoldBuda visszavételénél 1686 stb). Mátyás király az templomban. Mintázta I. Ferenc király, József
els, aki e hadaknak állandó szervezetet adott. A nádor, Ferdinánd fherceg, Alvinczy és br.
mohácsi vész után a dunai hajóhad a bécsi had- Kray tábornokok mellszobrát s készített oltárt és
vezetés alá került. A török kiütése után a hajó- szószéket, faragványokkal dúsan díszítve, a mezhad az Alsó-Duna és a határok rizetére szorítko- berényi templom számára stb. V. ö. Kunits, Tozott (1. Csajkások kerülete). V. ö. Szentkláray pogr. Beschreibung d. Kgr. Ungarn (Pest 1824,
Jen, A D. története (1886).
Mvészet (1908, 341—345. 1.).
I. köt. 133—135. 1.)
Dunai kerület (Donaukreis), kerület WürtDunai tartomáíiy (törökül Tuna-vilajet), egytemberg királyságban Hohenzollem, Baden, a kori török vilajet, amely a mai Bolgárországból
Bodeni-tó és Bajorország közt, 6264 km^ terület- és Dobrudzsából állott.
M, (1910) 69,216 lak. Népsrsége egy km^-en 110.
Dunai Trachit-hegység, 1. Dunai AndezitB.-i része a Neckar-vidékéhez és a Rauhe Albhoz hévség.
tartozik, déli része pedig a Boden-tóhoz vezet
Dunai tudós társaság, 1. Sodalitas Litteralejtn fekszik. A Duna és mellékvizei a Riss, ria Danubiana.
Roth, lUer, a Lauter és Blau öntözik. Területébl
Dnnajánosháza, kisk. Pozsony vm. pozsonyi
49''/o szántóföld és kert, 200/0 rét és legel, 250/0 j.-ban, (1910) 193 magyar lakossal; u, p. ós u. t.
erd. Az állat-,különösen marhatenyésztés virágzó. Szencz.
;

gzüzem

;

;

;

;
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Dunajecz (Donajecz), a Poprádon kívül hazánk
egyetlen folyója, mely nem a Dunába s így a
Fekete-tengerbe, hanem a Visztulába, tehát a
Keleti-tengerbe önti vizét. A D. két forráspatakból
ered a Fekete-D. (Carny D.) Árva vmegye és Gralicia határán, de már az utóbbi területén, a liptói
mészhavasokVolovecz csúcsától K.-re ered s E.-nak,
majd ÉK.-nek tartva, Nowytargnál egj-esül a Zakopanétól D.-re, a Galíciai Tátra E.-i oldalán, a Lilijo-we-hágó alatt eredó fehér D.-cd (Bialy D). Az
Egyesült D. eleintén K.-i irányt követ, majd felvéve a Bialka vizét (1. o.), DK.-nek fordul s innen
kezdve Szepes vármegye és Galícia közt a határt
jelöli. Völgye, melynek szépségét Nedecz és CsorsztjTi Várai emelik, mind szebbé váUk s az a
szakasza, ahol a folyó óriási kanyargásokkal a
Pieníneken vagy Pienín-hegységen Q. o.) áttör,
méltán országos hímek örvend. A D. a Vörös klastromnál (l.o.) éri el a Pienineket, aholagorálok
keskeny, kivájt fatörzsekbl készített primitív ladikokon várják az érkez utazót. A vízi út innen
Szcsavnicáig a legszebbek közé tartozik, melyeket
hazánkban élvezhetni. A D. keskeny, merészen kanyargó szorosának természeti szépségei bámulatra ragadnak, ép úgy mint a ladikot kormányzó
gorálok ügyessége, kik nagy merészséggel segítik
át törékeny ladikjukat a D. rohamos s zúgó sellin. A D. szorosának legkiválóbb pontjai a Grabsica nev kszikla, a Facimiech sziklaszorulata,a
hatalmas Sólyomk (Szokolica), a nagy átjáratok,
3k Cukorsüveg (Hlava cukra), a Szadelko csúcsa s
a Visszhangszikla ÍHukova Szkala) az egész szorost a Koronahegy (982 m.) uralja. A D. ezen páratlan szorosa Szcsavnica lengyel fürdnél ér véget, ahol egyúttal a folyó, mely idáig hazánk
határát jelölte, egészen galíciai földre lép át. A
folyó mentén a magyar parton jelenleg jó közlekedési út vezet a Vörös klastromtól Szcsavnicáig.
A fürdn túl a folyó É.-nak fordul s 120 km.-nyi
futás után OpatO"wicével szemben, Galícia és orosz
Lengyelország határán, a Visztulába ömlik. V. ö.
IFei^Samu, Kirándulás a D. völgyébe (Turisták
Lapja, m. évf. 1891. 124—135).
Danajeczkrempach, község, 1. Bélakorompa.
:

;

—
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ref.

egyházkerület

D.-t elejtse, ki 1891 febr. 4. kapta meg elbocsátását. Ezután az urakbázának tagja lett, de
politikailag megsznt szerepelni.
Dmiajó, kisk. Trencsén vm. kiszuczaújhelyl

hogy

j.-ban,

(1910)

531 tót lak.

;

u.

p.

Karásznó, u.

t.

Kiszuczaújhely.

Donakeszeg (íUju), a pírosszem kelé (Scardinius e)-ythrophthal)nus L.) népies neve. L. Kelé.
Dunakeszi, fejld nagyk. Pest-Piüs-Solt-Kiskun
vm. váczi j.-ban, a Duna mellett, (i9io) 3416 magyar lak., hitelszövetkezet, vasúti áUomás, postaés távirdahívatal és telefonállomás. Hozzátartozik
Alag puszta és az Alagí villatelep. A D.-í révnél
római castrum és hídfónyomai láthatók, a határában lev egykori szigeten pedig skori temett
találtak. (V. ö. Borovszky Samu, Arch. Ért. 1893.)
Régibb íróink szerint itt sztiletett Kézaí Simon

mester.

Mosón vm. rajkai

Dtinakiliti, nagyk.

j.-ban,

1263 magyar lak. postahivatal, u. t. Rajka.
Donakisialad, kisk. Pozsony vm. dunaszerdahelyí j.-ban, (i9io) 345 magyar lak. u. p. Egyházgelle, u. t. Patony.
(1910)

;

;

Dnna-konierencia alatt az Al-Dxma viszonyainak rendezése céljából 1883. összehívott londoni
konferenciát értik, melynek eredményét az ugyanazon évi márc. 10. kelt londoni szerzdés képezte.
L. Duna.
Dunakömlöd, nagyk. Tolna vm. dunaföldvári
j.-ban, (1910) 2001 német és magyar lak., vasúti
állomás, posta- és táviróhivatal.
Duna-Majna-csatoma, 1. Lajos-csatorna.

Dunamelléki ref. egyházkerület. Budán és
Pesten s az ezen városok környékén es vidékeken jelentékeny hódítást tett a reformáció mindjárt az els évtizedekben. Vácz, Gyöngyös, Jászberény, Szolnok, Czegléd, Krös, Kecskemét, Szeged, a Pesttl délre es dunamenti városok Ráczkeve, Pataj, Vecse, a jobb oldalon Tolna 1540
körül már befogadták a reformációt és mint a
katol. egyháztól elszakadt gyülekezetek külön
egyházi testületté, dunamelléki eg>házkerülettó
szervezkedtek, megválasztván els püspökül Bakonyi Albert czeglédí lelkészt 1544-ben. Ez idtl
Dunajew, Wanda vo% Sacher-Masoch (1. o.) fogva 1629-ig a következ 5 egyházmegye képezte ezen kerületet: 1. a kecskeméti (régente
álneve.
Dunajewski, Julián, lovag, osztrák politikus, czeglédínek is n«veztetett), 2. solti (régente ráczszül. Novi-Sandecben 1822 jún. 4., megh. Krakó- kevei), 3. tolnai, 4. vértesaljai (régente székesban 1907 dec. 29. Jogi tanulmányokat végzett fehérvári vagy ó-budai), o. pesti (régente váczi,
1852. a krakói egyetem magántanára lett, 1855— pestalji, erdóhátszegi vagy cserháti). 1629. So1860-ig a pozsonyi jogakadémián tanított, 1861. mogymegye 18 papja, kik a török hódoltság terüpedig ismét Krakól» került. Politikai szereplé- letén szolgáltak, de meg aldk püspökükkel nem
sét 1864. a galíciai tartomány gjrü lésben kezdte, a legjobb viszonyban voltak, folyamodott Simándi
majd 1873-tól kezdve mint az osztrák képvisel- Mihály püspökhöz, hogy gyülekezeteik a dunánház tagja tnt fel jeles szónoki képességével, túli kerületbl a D.-be kebeleztessenek át kérelpénzügyi és nemzetgazdasági szakképzettségével. mük, volt püspökük, Kanizsai Pálfi János beleegjeAzért Taaffe miniszterelnök 1880. reábízta a pénz- zésével teljesült. Az ekként 6 egyházmegyébl
ügj'i tárcát. D. rendezte is a zilált pénzügyeket, álló kerületben Patai Sámuel püspök 161 egyhámiközben a lengjeleknek és cseheknek kedvezett, zat írt össze. 1712 köriil a baranyai egyh^ak,
míg a német balpárt támadásait gúnnyal és sok- melyek szegedi Kis István ráczkevei papsága és
szor elegen verte vissza. Különösen az a kijelen- püspöksége idején is a dunamelléki egyházakkal
tése keltett nagy visszatetszést, hogy a Taaffe- egy püspök kormányzata alatt állottak, vagy legkormány a németek nélkül, st azok ellenére is alább azokkal szorosabb kapcsolatban voltak, a
képes lesz Ausztriát kormányozni. Végre is az D.-hez csatlakoztak, mint alsó- és felsbaranyai
ifjucsehek felülkerekedése s a német pártok széls egyházmegye. Ezen 8 egyházmegye alkotja mind
ellenzékbe menése arra kényszeritették Taaffet, e mai napig a D.-t, azon megjegyzéssel, hogy a
:

;

-
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Bács vmegyében lev egyházak 1802. a kecskemétibl az alsóbaranyai egyházmegyéhez kapcsoltattak, ehhez tartozik a Szlavóniában lev 5
anyaegyház is ós az újabb idkben a Szerémségben szervezett missziói anya-, leány- és flókegyházak. Ezen kerületet, minthogy 1563—1632. választott mind az öt püspöke ráczkevei lelkész volt,
késbb egy pár püspökének szókhelye Dmiapataj
volt, nevezték kevi ós pataji szuperintendenciának is, ez utóbbi néven említi az 1734. tartott
bodrog-keresztúri értekezlet jegyzkönyve is. Az
1908. évi névtár szerint ezen kerületben 432,405
lélekszám mellett 268 anya-, 39 leányegyház van,
259 rendes, 9 missziói, 14 helyettes- és 44 segédlelkésszel. Van a kerületnek egy teológiai akadé-

miája Budapesten, egy jogakadómiája Kecskeméegy tanítóképezdéje Nagy-Krösön. Van a
kerület területén 4 fgimnázium (Budapest, NagyKrös, Kecskemét, Halas), 2 algimnázium (öyönk,
Kunszentmiklós),van egy felsbb leányiskolája és
nevelintézete Budapesten s Halason polgári
ten,

leányiskolája.

Dunamócs, nagyk. Esztergom vm. párkányi
(1910) 1888 magyar lak., vasúti megálló,
postahivatal, u. t. Bátorkeszi. Már 1208. mint ön-

j.-ban,

álló

község említtetik.

Duna-Moldva-csatoma. Az 1901.

-

Dunántúli Alpok

zett. Legkiválóbb szuperintendensek voltak Láni
lUés 1610—1618; Kaünka Joachim 1646—1673;
Krman Dániel 1706-1729; Torkos Mihály 17611801; Kovács Martini Mihály 1816—1818;
Stromszky Ferenc 1835—1850; Geduly Lajos
1861—1890. Jelenlegi püspöke 1890 óta Baltik
Frigyes. A dunániimeni kerület mai beosztása az
egyházkerületek arányosításáról szóló 1891—93.
zsinati törvényen alapul. E szerint a jelenlegi
D. a barsi, fehér-komáromi, mosoni, nagyhonti,
nógrádi, nyitrai, pozsonymegy ei, pozsonyvárosi
s trencsóni egyházmegyékbl áll. B 10 egyházmegyében van 163 anyaegyház, 102 leányegyház,
167 rendes lelkész és 205,377 lélek. Fiskolái a
selmeczbányai és pozsonyi fginmáziumok, a selmeczbányai tanítóképz és a modori polg. leány:

:

iskola.

Diináninneni kerület, régebben Magyarország
egyik kerülete, mely Fels-Magyarország s a két

magyar

Alföld jó részét foglalta

magában. Nyu-

gaton s délen csaknem szakadatlanul a Dunával,
keleten nagyobbrészt a Tiszával, onnan túl a Cserháttal, a gömöri Érczhegységgel s a Krivánnal,
északnyugaton s északon pedig a Kárpátokkal s
a Morva folyóval volt határos. Magában foglalt
13 megyét, ú. m. Pest-Pilis-Solt-Kiskun, BácsBodrog, Nógrád, Hont, Esztergom, Bars, Zólyom,
Liptó, Árva, Turócz, Trencsén, Nyitra ós Pozsony
vármegyét. Az egész kerület a Duna balpartján
terült el, csupán Pest és Esztergom vármegye
nyúltak át a Duna jobbpartjára. Jelenleg a D.
csak történelmi fogalom, melynek már semmi jelentsége nincs, a közéletben azonban még gyakran fordul el. A földrajzban hazánk ezen részét
Duna balparti részének szokták nevezni, míg
Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Bács-Bodrog vármegyéket a Duna-Tisza közéhez számítják.
Dunant (ejtsd: dunáS), HetiH, svájci író és emberbarát, szül. Genfben 1828 máj. 8., megh. 1910
okt. 30. Heiden svájci faluban. Ó létesítette a genfl
konvenciót a sebesült harcosok ápolására s e cél
szolgálatában írta Un souvenir de Solferino (Genf
:

évi osztrák

csatorna-törvényben bentfoglaltatik a Dunának a
Moldvával való összeköttetése is, oly módon, hogy
Linztl Budweisig mesterséges csatornát létesítenének és a Moldvát Budweistöl Prágáig csatornázás útján (1. Folyók csatornázása) tennék hajózhatóvá. (Prágától lefelé a torkolatig, Melnikig, a
Moldva már csatomázva van.) A nagy költségek
és mszaki nehézségek miatt a Linz-Budweisi
csatorna kiépítését egyelre elodázták.

Dunániimeni evang. egyházkerület. A reformáció kezdetétl egészen a bécsi békekötés (1606)

törvénybe iktatásáig (1608. I. t.-c.) nem voltak az egyházkerület gyülekezeteinek szuperintendensei. A gyülekezetek kontuberniumokban
vagyis esperességekben szervezkedtek, amelyeknek élén a r. kat. archidiakónok által megersített 1862., németül Bem 1895), Fraternitó et charitó
V. egyenesen kinevezett esperesek, szeniorok áll- intemationales en temps de guerre (1
7. kiadás
tak. Végre a Thurzó György nádor elnöklete alatt 1864) c. munkáit. Egyéb müvei La régence de
tartott zsolnai zsinaton (1610 márc. 28—30.) három Tunis (1858) L'empire romáin reconstitué (1859)
szuperintendenst választottak tíz felsmagyar- L'esclavage chez les musulmans et aux Étatsországi vármegye részére, még pedig Trencsén, Unis de l'Amérique (1863); La rénovation de
Árva és Liptó vmegyo evang. hívei részére Láni rOrient (1865). D. 1872 óta a békeeszmo érdekéIllés bittsei lelkészt; Nyitra, Bars ós Pozsony ben dolgozott. 1901-ben megkapta a Nobel-díjat.
részére: Itrochotius Abrahamidesz Izsák bajmóczi V. ö. Sottinger, H. D. (Zürich 1897); Federprépostot; Turócz, Zólyom, Nógrád és Hont ré- schmidt, H. D., der Begründer des Rten Kreuzes
szére Melik Sámuel breznóbányai lelkészt. A (Heidelberg 1911). L. Vöröskereszt.
magyar ós németajkú gyülekezetek részére ugyanDunántúli Alpok v. Duna-Dráva közti Alpok,
ezen zsinat «inspectores» címmel szuperintendensi a Magyar Alpoknak azon csoportja, melyek hahelyetteseket választott. Ez állapot az I. Lipót zánk dunántúli részében, Sopron, Vas és Zala
alatti (Szelepcsényi-féle) üldözésig tartott. 1673 vármegyékben terühiek el (Hunfal vy szerint Oszkörül mindezen egyházak teljesen elnyomattak s trák-stájer határhegységek) s melyeket a Rába,
csakis az 1681. évi soproni országgylés és az Marczal és Zala völgyei s lapályai választanak el
1703. évi Rákóczi-felkelés után éledtek fel rész- a Magyar Középhegység Ny.-i tagjától, a Bakonyben ós szervezkedtek kontubemiumokká. Az 1706. tól. Geológiailage hegycsoportok kristályos paláktartott zsolnai egyházi gylés Krman Dánielt ból, mészbl és más primér-formációkból állanak
választotta meg Pozsony, Nyitra, Trencsén, Liptó, csoportos, illetve láncolatos kifejldéssel s a köÁrva vmegyék szuperintendensévé, az 1707-iki zép- és elhegyek általános jellegével. A Dunánrózsahegyi zsinat pedig a kerületek területét újra túli Alpokhoz számítjuk a következ hegységeLajta-hegység (Naphegy 480 m.), a Fertmegállapítván, négy szuperiatendenciát szerve- ket
:

—

:

;

:

:

:
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Dunántúli dombvidék:

(Somlyó). Ez a szélmarta denudáa Lajta-hegység és a soproni hegyek
lábáig nyúlik. ÉK. felöl a Duna hatalmas törme-

melléki hegylánccal, Rozáliahegység (Rozáliapohia 746 m.), Soproni hegység (Brentenriegel
605 m.), Lánzséri hegycsoport (Pálhegy 755 m.),

dorflj V. bazalt

Borostyánki hegység (Khalom 829 m.). Kszegi
hegység (Irottk 883 m.), Német-Ujvári dombok,
Dobrai dombvidék (355 m). Leírásukat lásd az
«gjes címek alatt. V. ö. Thirring Gusztáv, Sopron
és*a Mag>'ar Alpok (Sopron 1911).
Dnnántóli dombvidék név alatt foglaljuk
össze azokat a nagyon különböz eredet halmokat és alacsonyabb' hegyeket, amelyek a Dunán-

lékkúpja ezt az öblöt elzárta, hogj- annak vize
most nem tud könnyen lefolj'ni s részint a Fert
laposán, részint a Hanság mocsarában megáll.
Egész sekély víztükör ez. 2. Borostyánki hegység
nevezete alatt lehetne összefoglalni azokat az srégi, legnagyobbrészt kristályos közetekbl álló
hegyeket, amelyek az Irottkvel együtt a Stájer-

túl területén az Alfoldés Kis-Alfóld között emelkednek. A magyar medence általános sülyedéséíipn a Dunántúl területe is részt vett, de részben
t magasabb hegyek voltak, mint a mai Alföld
: -rületén, részben pedig a sülyedés nem volt oly
uagy mérték, mint az Alföldön, azért az általá-

részei.

nos sülyedés itt nem volt olyan mérték, hogy a
késbbi hatások teljes elegyengetést hozhattak
volna létre, st a korábban elegyengetett térszín
is újra halomvidékké alakult. A magyar medence
legnagyobb mérték sülyedése a miocén korszakban történt, de ers mozgásoknak kellett lennie
a pliocén és pleisztocén korszakban is. A legels
miocén, úgynevezett pontusi vagy pannóniai tenger lerakodása, több száz méter vastag homok ós
agyag a Dunántúlon éppen úgy elegyengette az
elsülyedt hegyvidék legnagyobb részét, mint az
Alföldön. De az Alföldön vagy sokkal mélyebb
szintben rakódtak le ezek a rétegek, vagy pedig,
ami valószínbb, a pliocén korszakban még egyszer megsülyedt az Alföld s mélyre kerültek a
pontusi rétegek, aztán vastagon befedte ket a
pliocén és pleisztocén korok mindenféle eredet
lerakodása. A Dunántúl azonban ezek a rétegek
magasan vannak, felszínük körülbelül 300 m. a
tenger színe felett, azért a folyók m^int összevagdalták az eredetileg platószer térszint, de
Lóczy kimutatta, hogy tektonikus mozgások is
megzavarták a rétegeket. A Dunántúl egjes
dombjainak az eredete mármost a következ:
1. Vannak olyan hegydarabok, amelyek az Alpok
gj'ürdéséhez tartoznak. Dyen a Lajta- és a Rozália heg>ség. 2. Vannak olyan darabok, amelyek
az Alpok fiatalon gyrt láncaihoz mintegy hozzátapadni látszanak, annyira, hogy e miatt nem
siúyedtek meg, de az Alpok gyrdésében nem
vettek részt. Ilyenek a Soprontól délre emelked
hegyek, az Irottk és a Borostyánk. 3. Vannak
olyan hegyek, amelyek nem sülyedtek meg anynyira,hogy a pontusi vagy pannóniai tenger elegyengethette volna ket Ilyen a Bakony, Vértes,
Gerecse, Budai hegység, továbbá a Baranyai
hegyvidék. 4. Vannak vulkáni eredet hegyek,
mint a Balatonmelléki bazalthegyek, a Vértes és
a Budai hegys^ eruptivus hegyei stb. 5. Vé^ül
legnagyobb terjedelm az a halom vidék, amelyet
a magasan fekv pontusi vagy pannóniai rétegek
platójából munkáltak a kisebb tektonikus mozgások és a folyók völgyképz munkája.
Eredetük és áramlatuk szerint mármost a D.-ot
a következ részekre bonthatjuk- 1. A Fert-tó
medencéjére, amely nem más, mint a Kis-Alfóld
öble. A pontusi laza rétegeknek egész sorozatát
távolította el innen a szél. Csak az maradt meg,
amit valami védelmezett, pl. durva kavics (Parn-

ciós térszín

orsz^i

masszívumnak Magyarországra jirtott
Az Irottk a Dunántúl legmagasabb pontja

(883 m.). A hegj*vidéken sok az erd, de valami
igazán merész hegj'alakulásokat nem láthatunk.
3. A vasvmegyei halomvidék a Ny. felé folyton,
de nagyon lassan emelked harmaidkori halmokból áll, amelyeket nagjTészt elfedett a Rába, Lapincs, Pinka, Répcze ós Rábcza kavicsa. Ez védelmezte meg a legfels harmadkori rétegeket a
pusztulástól, így a Kemenesalján is. A folyóvölgj'eknek 2 terrasza van, a magasabbon foglalnak
helyet a várak, kastélyok, kolostorok és templomok, az alacsonyabbakon pedig a városok. 4. A
Bakony tágabb értelemben magában foglalja a
Balatonparti heg\'séget is. Legnjugatibb darabja a
Keszthelyi hegj'ség, amelyet a többitl a tapolozai
síkság választ el Ezen a síkon a pontusi rétegek
földpiramisok gyanánt maradtak meg a bazídtsüvegek alatt (Badacsony, Szt.-György, Gulács
stb.). Tle K.-re a Balatonnal nagyjában párhuzamos törés mentén mintegy lépcszetesen
emelkedik ki a hegység. Az els lépcsfok a balatoni széles, riviera-szerü partszegély, a második
lépcsfok a vázsonyi és veszprémi plató, a harmadik a tulajdonképeni Bakony (1. o.). A Bakony
K.-i határát a móri völgyben húzhatjuk meg. A
Bakonyhoz kell számítanunk a pannonhalmi és
sokoróaljai halmokat is, mint a hajdani el^yenget pannóniai v. pontusi rétegek maradványait.
5. A móri völgyön túl kezddik a Vértes, amelyet a zámolyi medence választ el a velenczei
hegységtl. Ennek a kettshegynek a K.-i határa
a váli völgy lehet. 6. Ezentúl a Pilis-Gerecse
Budai hegység ersen összetöredezett röghegysége következik, amely a Dtma kanyarufatával
körülvett
alakú teret tölt ki. 7. A zalai és somogyi halomvidék már kisebb mérték térképeken feltnik merev, észak-déli irányú völgyeivel.
Lóczy mutatta ki, hogy ezeket tektonikus törésvonalak jelezték elre, azután a víz, meg a szél
kidolgozta ket. A hosszú völgyekben bizonytalan
a vízválasztó, a halmok oldalait vastagon ellepi a
lösz. A völgyek iránya K. felé legj-ezszerüen
megy át az EXy— DK.-Í irányba. Ugyanezeket a
szerkezeti vonalakat megtaláljuk a Bakony, Vértes ós Budai hegységben is (móri, váli, vörösvári stb. völgy). A meridionális irányú töréseken
kívül ÉK.— DNy.-i irányú törések is háborgatták a területet. Ezek szabják meg a Bakony déli
peremének, a Balatonnak, a Koppány és két Kapós völgyének az irányát A Sió-Sárvíz vonalától
keletre annyira lepusztultak a pontusi vagy pan-

A

nóniai rétegek, hogy a terület elegyengetése elég
tökéletes és a vidék arculata alföldi (Mezföld;.
amiért ezt a területet már az Alföldhöz számijuk.

Délnyugaton a zala-somogyi halomvidék a Dráva
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baranyai

hegyvidék szintén hajdan magasabb hegységnek
a megsülycdt és összetöredezett romja. Legnagyobb darabja a Mecsek és Zengövár, külön állnak a Villányi hegyek és a Vörösmarti halom.
Ezeken ugyanazokat a szerkezeti vonalakat látjuk érvényesülni, mint az elbbieken. A Dráva
és Száva közt emelked hegyeket szintén hasonló
eredetüeknek kell tartanunk, de nem szokás ket
a D.-hez csatolni. Területünk általában a meglehetsen elaggott térszínek közé tartozik, ezért
mindenütt enyhe hajlású lejtkkel találkozunk,
amelyeket rendesen vastagon takar a diluviális,
pusztai eredet lösz, amely jó termföld. A 400—
áOO m.-nél magasabbra emelked területeket erdség fedi és pedig kevés kivétellel lombos erd
(Bakony, Mecsek, Borostyánk stb.). Terméketlen
terület kevés van, legnagyobb a Veszprém és
Várpalota közt elterül dolomit-plató, amelyet
nem fed úgyszólván semmi termföld. Mivel az
éghajlat is kedvez, nyugatról keletre folyton csökken mennyiség kora nyári és kés szi eszéssel, azért a terület síirün lakott és magas mveltség. A település formái az Alföldekhez tartozó és a legmagasabb részek kivételével min-
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Beythe István 1585-töl németújvári lelkész, Zvonarits Mihály 1620—25, Musay Gergely neraeskéri lelkész 1651—65, Perlaky József nemeskéri
lelkész 1745—49, Fábry Gergely vadosfai lelkész1750—53, szeniczei Bárány János felpéczi lelkész.
1756—58, Balogh Ádám nemeskéri lelkész 1758—
1771, Perlaky Gábor nemesdömölki lelkész 1771—
1786, Hrabovszky Sámuel téthi, késbb nemesdömölki lelkész 1786—96, Kis János soproni lelkész 1812-46, Haubner Máté gyri lelkész 18461849 és 1850—66., téthi Kársai Sándor gyri
lelkész 1866— 95-ig s a jelenlegi Gyurátz Ferenc pápai lelkész 1895-tl. A dunántúli kerületben van jelenleg 10 egyházmegye, 161 anyaegyház, 162 leányegyház, 163 rendes lelkész és
236,934 lélek. Fiskolái a soproni liceum, teoL
akadémia és tanítóképz, a felslövi és bony:

hádi fgimnázium.
Dunántúli helyi érdek vasutak. Az 188^
jan. 13-án megnyílt Boba— jánosháza— sümegi,
az 1890 okt. 12-én megnyílt Csáktornya— ukki
és Kisíalud— szentiván— zalaszentiváni, továbbá,
az 1891 május 16-án megnyílt Sümeg— tapolczai,
végül az 1891 nov. 9-én megnyílt Pozsony—
szombathelyi h. é. vasutak 1891. D.név alatt egy
denütt dombvidéki, t. i. a letelepülések lakossága társasággá egyesültek. 1892-ben a r. t. kiépítette
völgyi, domboldali és dombtetn fekv területe- a Trje
zalaszentgróti szárnyvonalat. Az 1695
ket is mivel, de a mívelés módja különböz s néhol dec. 15-ón megnyílt s Zalaszentgróttól Balatona
és gyümölcsös mívelése miatt tanyássá szentgyörgyig terjed zalavölgyi h. ó. vasúttal 20
(helyesebben pineéssé) lesz. A térszin részletes évre egyesült. Az 1902. IX. t.-c. a szerzett jogok
domborzata okozza, hogy srí'm vannak egymás és vállalt kötelezettségek fentartásával a felsorolt
mellett a falvak s egy-egy nagyobb földrajzi egy- vonalak engedélyokiratait egyesítette és szállíség természetes centrumában igazi városi jelleg tási adómentességük idejét egységes idtartamvárosok keletkeztek, amelyek régi mveltség le- ban állapította meg. A Máv. tulajdonát képez(^
téteményesei (Pécs, Veszprém, Szombathely, Sop- Boba szombathelyi vonalrészt a r.-t. transito-

—

szU

—

Esztergom stb.).
forgalmában peagekónt használja. A PozsonyújDunántúli evang. egyházkerület. A magyar- város ós Ligetfalu között fejcv Duna-híd és a
ajkú ev. egyházak, melyek Pozsony, Nyitra, Bars, hídtól Pozsonyúj városig terjed vonaírész a Máv.
Nagyhont, Nógrád, Esztergom, Komárom, Gyr tulajdona. A vonal jellege síkpálya. Üzemhossza
és Mosón vmegyékben keletkeztek, már 1576., st 361 '1 km. Az üzemet a Máv. viszi. A társaság széknémelyek szerint már 1568. külön szuperinten- helye Budapest.
denciává alakultak és külön szuperintendensek
Dunántúli kerület, régebben Magyarországvezetése alatt állottak az ú. n. vasi egyházkerü- egyik kerülete, mely a Duna jobbpartján a Duna
let pedig, a Dima jobbpartján lév többi egyhá- s Dráva, továbbá Alsó-Ausztria és Stájerország
zakból, már 1574. megalakult s külön szuperinten- közt teiiilt el s csupán Komárom vármegyével
dens vezetése alatt állott. Ezen szuperintenden- nyúlt át a Duna balpartjára, 11 megyét foglalt masek azonban egészen az 1606-iki bécsi béke be- gában, ezek: Mosón, Sopron, Gyr, Komárom,
cikkelyezéséig (1608) papot nem szenteltek, egy- Fejér, Veszprém, Vas, Zala, Somogy, Tolna és
házakat nem látogattak, hanem csak a mostani Baranya. Jelenleg a D. csak történelmi fogalom^
föesperesek teendit látták el. A papok egészen melynek politikai vagy közigazgatási jelentsége
ezen idig a külíöldön képeztettek és szenteltettek nincs a közéletben azonban gyakran használják
fel. A protestantizmus virágzott Dunántúl egés a Dunántúl mintegy földrajzi fogalommá vált

ron,

;

;

szen I. Lipót király uralkodásáig, midn is 1672—
1682-ig a Szelepcsényi-féle tíz éves nagy üldözés
idejében a Dimántúl virágzó 300 evang. anyaegyházból a legtöbb elnyomatott, azonban a Thököly
és Rákóczi-féle szabadságharc idején közülök sok
újra feléledt, de egy kerületté csak az 1734 okt.
20. Károly-féle rendelet (Carolina resolutio) után
szervezkedtek, amikor is megalakult a mai D.,
mely az egész Dunántúlt magában foglalja. A fentemlített két szuperintendencia szuperintendensei
közt a legkiválóbbak voltak Huszár Gál 1568
körül, Bornemissza Péter szeredi lelkész 1576

a

Duna

jobbparti részeinek kifejezésére. Terje-

delmére nézve a D. azonos a régi Pannoniával.
Dunántúli Közmveldési Egyesület, röv. D.
K. E. Az a nagy arányú és Horvát-Szlavonországok felé irányuló kivándorlás, amely a Dunántúl
magyarságát megtizedelni kezdte a múlt század
80-as éveiben, adta meg az eszmét az egységes
D. megalkotására. Beksics Gusztáv kezdeményezésére Széli Kálmán állt a mozgalom élére és hamarosan megalakult nagy arányaival a D., amely
a kivándorlás megszüntetése, iUetve irányításának feladatán kívül óvodák felállítását, a magyar
körül, Sybolti Demeter 1576-tól nagyszombati nyelv tanításában kiváló tanítók, óvónk és a malelkész, Szegedi Máté 1577-tl sárvári lelkész, gyar nyelv tanulásában nagy elmenetelt elér6
:

•

-
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tanulók jutalmazását, szegény tanulók tankönyvvel, ruhával való ellátását és a magyar szellemnek minden lehet módon való terjesztését is feladatai közé sorolja. Kisdedóvodákat Szár (Fejér
vm.), Tarján (Komárom \in.), Vimpácz (Sopron
vm.) és Városld (Veszprém vm.) községekben
tartott fenn az egyesület, mig népkönyvtárat a
Muzeumok és könyvtárak országos tanácsának és
a foldmívelésügj'i minisztériumnak támogatásából 158 községben rendezett be. Szoros tái'sas viszonyban van az e^esület a Komárom vármegyei
és városi közmveldési egj^esülettel, a Somogyvármegyei közmveldési egyesülettel, a Zala-

komáromi, tatai, pápai, veszprémi, peremartoni ós belssomogyi. Köziílök a peremar toni
barsi,

már ma

e néven nem létezik, hanem helyette a
mezfóldi van, és kilencedikül a jelen század elején
újra szervezett rségi. Anyaegyházainak száma
1780 körül 250 volt, most 263,869 lélekszám mellett van benne 286 anya-, 33 társ-, 84 leány-, 39
fiók-, 12 missziói egyház 280 rendes, 13 helyettes és 29 segédlelkésszel. Van benne tov. egy
teol. akadémia Pápán, két fgimnázium. Pápán és
Csurgón s egy nnevel intézet Pápán.
Dona-Odera-csatoma. Már nagyon régóta tervezik az Oderának a Dunával való összekötte-

vármegyei és Pécs-Baranya vármegyei közmve- tését. Ennek a csatornának f célja az lenne, hogy
ldési egyesületekkel, valamint a Fejérvármegyei a szUéziai kszén olcsó vizi utat nyerjen Bécs,
irodalmi és közmveldési egyesülettel. Az 1910. illetleg a Dana felé. A D. ügye határozott alakot
évi számadások adatai szerint az évi bevétel 1901. öltött, mikor az osztrák csatorna-törvénybe
05,484 koronát tett ki ugyanannyi kiadással bevették a Duna- Odera- Visztula-Dnyeszter összeszemben, mig az összvagyon 162 ezer korona.
köttetés megvalósítását. A csatorna Bécsbl inDunántúli nyelyj árasok. A Dunántúl nyelv dul ki és Lundenburg, majd Prerau mellett elhatekintetében három részre oszlik. Egyik a Bara- ladva jut el Oderbergig, illetleg az ostraui szénnyában s déli Somogyban elterül drávavidéki bányákig. Innét tovább folytatódik Krakóig, majd
nyelvjárás (1. o.) másik a nyugati nyelvjáráste- Sambomál éri el a Dnyeszter! A becs— oderbergi
rülei a Rába és Zala vizétl Ny.-ra; a többit, mivel szakasz hossza 274 km. Költségét az 1901. évi
a Dunántúlnak legnagyobb területé, nevezzük tu- törvényben 140 millió K-ra irányozták el. Midn
lajdonkép diinántidi nyelvjárásterületnek. Ennek azonban a részletes terveket kidolgozták, a pontos
jellemz vonásai a közép é hangot többnyire költségelirányzat 259 millió K-t eredményezett.
megrizte, de l eltt és sok egyes szóban ö-t ejt E nagy költségek miatt a becs—oderbergi szakasz
helyette: föl, lölköm, szentölés, kör szt, vörös, kiépítését elhalasztották, dacára annak, hogy a
csöpp, mögött az
ö hangokból az l képz eltt csatorna táplálására szolgáló medencét, illetleg
u ü váMk pondidok, pörülök a fnévi igenév völgyzárógátat Bystrickánál közel 2 millió K költképzje -nyi: irnyi, huznyi; a ; mássalhangzó séggel már kiépítették. Ellenben, úgylátszik, poután gy ty-ve változik dobgya, aptyiik
litikai okokból, 1911 dec. megkezdték a galíciai
megrövidülnek viz, tz, kut. A zárt é helyett az (Odera-Visztula-Dnyeszter) csatorna építését.
É.-i részeken í-t ejtenek
szip, vínsíg ü. É); á
Dnnaorbágy (azeltt Jeselnicza), kisk. Krassóután a helyett o-t ejtenek az ÉNy.-i részen káso, Szörény rm. orsovai j.-ban, (i9io) 1228 oláh lak.
;

:

;

:

;

:

;

azíú

:

:

:

:

lábo ; ly helyett Ny.-on l-et, K.-en./-t ejtenek iüen, u. p. és u. t. Orsova.
oUan, és ijen, ojan. V. ö. Balassa J., A magyar
Dnnapataj, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
nyelvjárások (Budapest 1891). L. Nyelvjárások. dunavecsei j.-ban, (i9io) 5899 magyar lak. ; takaDtmántúli ref. egyházkerület, az ev. és ref. rékpénztár, hitelszövetkezet, gzmalom, vasúti
felekezeteknek a csepregi koUoquium (1. o.) foly- állomás, posta- és távii'óhivatal, telefonállomás.
tán a fels dunamelléki és dunántúli részeken is 1894 óta Kossuth Lajosnak van itt szobra. D. hamegtörtént különválása után mindjárt megala- tárában a Szentkirálj-i puszta négyszög földkult, de akkor a mainak csak egy részét foglalta sáncai láthatók.
magában, amennyiben a Sopron, Vas, Zala, SoDunapentele, nagyk. Fejér vm. adon^i j.-ban,
mogy, Veszprém, Fejér és Gyr vármegyékben (1910) 3949 magyar lak. ; Ráczalmási takarékpénz:

lev nagyszámú ref. egyházak tartoztak hozzá.
Ezek hat egj'házmegyébe voltak beosztva, ú. m.
1. az rségi vagy soproni és vasvári, 2. zalai v.
muraközi, 3. somogyi, 4. veszprémi vagy balatoni,
melybl késbb kivált a mezfóldi vagy peremartoni, 5. pápai és 6. csókaki egyházmegyékbe.
Az egyházkerület, mely veszpréminek is nevezte1629. a Tolna vmegye szomszédságában lev
18 somogyi egyházat a dunamelléki kerületnek
engedte át, 1710. pedig a nagyon elnéptelenedett
csókaki megye egyházközségeit a veszprémihez
csatolta. Ugyanez évben történt, hogy püspöke,
Hodosi Sámuel más kerületbe költözvén, helye a
hábonis idk miatt üresen maradt egészen 1734r-ig,
amidp a második Carolina resolutio intézkedéseinek alapján a kerület eggyé olvadt a fels
dunamelléki vagy somorjai kerülettel. Az egyesült kerület, mely szintén dunántúli vagy tiíl a
dunai nevet vett föl, jó ideig nyolc egyházmegyébl állott, melyek ezek voltak drégelypalánki.

tett,

:

tár fiókja, gzmalom, vasúti állomás, posta- és
táviróhivatal, telefonállomás. D.-n, a római kori
Intercisa területén a Magyar Nemzeti Múzeum

1904 óta rendszeresen
tek, valamint

ásat.

a sírmezk

A

leletei

épülealapján a város

fölfedett

virágkorát a Kr, u. IV. sz.-ra tehetjük. A D.-röl
elkerült dombormves és fölirásos kemlékek
gazdag sorozatán kívül a kisebb leletek körébl
különösen említésre méltók párkánydíszül szolgáló kis stukkdombormvek, ezüstboritásos vassisakok, továbbá egy folyóistenséget ábrázoló
bronzszobrocska. Valamennyi a kisázsiai hellenisztikus mvészettel való kapcsolatról tanúskodik, melyet az Intereisában állomásozó szíriai
ezres csapat (cohors miliaria Hemesenorum) természetesen közvetíthetett. D. nagyérdek népvándorláskori leletekkel is szolgált, V. ö. Az ása:

Hampel, Mahler és
cikkeit az Archaeologiai Értesítben s a
Nemzeti Múzeum évi jelentésében.
tási jelentéseket,

Hekler

Magyar

—

Dunaponty
Dunaponty

(állat), a töponty (Gyprinus carpio
népies neve. L, Ponty.
Dunaradvány, nagyk. Komárom vm. udvardi
j.-ban, a Dmia partjáíi, {1910) 1350 magyar lak.
gzhajóállomás, postahivatal u. t. Bátorkesz.Van
ref. csúcsíves temploma, 162í-böl való úrvacsoraosztó tányérral. Határában bronzkori és római
leletek kerültek elö.Zsitvatö tanya már 1075. a garamszentbenedeki apátság tulajdona volt. 1606.itt
kötötte meg Rudolf a török szultánnal a bókét.
Duna-Rajna-csatorna, Az a merész gondolat,
hogy Európa két legnagyobb folyóját, a Dunát
és a Eajnát hajózó-csatornával összekössék, több
mint 100) éves. Már Nagy Károly elkezdette egy
csatorna (fossa Carolina) kiásását, mely a Rajnát a Dunával összekötvén, az Atlanti-óceántól
a Fekete-tengerig (ab Oceano usque od Pontúm
Euxinum) vezet víziösszeköttetést teremtett
volna. De a háborúk és az akkor még leküzdhetetlen mszaki nehézségek miatt a munkát csakhamar félben hagyták. A XVII. sz. közepén Hohenlohe gróf is eredmény nélkül foglalkozott a
nagy feladattal. I. Lajos bajor király ugyan kiépítette a róla elnevezett, a Majnát a Dunával összeköt Lajos-csatornát, mely azonban kis méretei
miatt az átmen forgalomra nem alkalmas.Ezután
a tervezés hosszú idre abbanmaradt. De, mikor
1900 körül világszerte újból nagyobb arányban
megindult a vízi utak kiépítése, ez az áramlat a
D. tervét ismét felszínre hozta. Megalakult a
Neckar-Bonau-Kanal-Komitee, mely páratlan
arányú agitációt fejt ki a nemcsak Németországra, hanem hazánkra nézve is rendkívül fontos új összeköttetés érdekében. A részletesen kidolgozott tervek szerint a csatorna a Duna völgyében Lauingennél (Ulm alatt) indulna ki és a
Brenz, majd a vízválasztót átlépve, a Rems völgyében haladna és Neckarremsnél érné el a
Neckart. A csatorna a Duna fell a vízválasztóig
52 m.-t emelkednék, onnét a Neckarig 293 m.-t,
majd a csatomázandó Neckaron további 50 m.-t
esne. Összesen 44 kamarazsilipet és hajóemelmúvet terveznek. A Neckart Heilbronntól felfelé
60 km. hosszban akarják csatornázni, a Neckar
és a Duna közti mesterséges csatorna pedig 112
km. hosszú lesz. A költségeket 112 millió márká-
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közti jelenlegi hajóutat 420 km.-rel (477 km.rl 57 km.-re) fogja megrövidíteni, kiépül ós a

Kulpa Sziszektl Károlyvárosig csatornázás útján hajózhatóvá tétetik — mely munka végrehajtása már az 1908. XLIX. t.-c.-kel biztosítva is
van
víziúthálózatunk a tenger felé egészen Károlyvárosig fog érni. A budapest-fiumei áruforgalmat Károlyvárosig a vasútnál 3— 4-szer olcsóbban szállító víziúton lehet lebonyolítani és csak
a Károlyváros-flumei szakaszon, ahol a magas
hegyek (Karszt) miatt a belátható jövben nem
lehet csatornát építeni, kell majd a jelenleginél
nagyobb teljesítképesség, tömegforgalomra berendezett vasúti vonalról gondoskodni. Épen nagy
jelentségénél fogva a D. ügye már régen foglalkoztatja az irányadó köröket. A legels tervek
már a XVII. és XVIIl. sz.-ban készültek. Késbb
1836 körül Eszéken megalakult a Szlavóniai
csatornatársaság, melynek megbízásából Nagy
Sándor, Vercze vm. mérnöke részletes terveket
készített. 1879-ben
altábornagy
Tiii'r István
nyújtott be a csatorna érdekében a kormányhoz
emlékiratot, majd terveket is. A részletesebb elmunkálatok kidolgozásával a közmunka- ós közlekedésügyi minisztérium 1883. Wallandt Ern
fmérnököt bízta meg. A végleges tervek azonban csak 1907. készültek el. A tervezetet ós annak közgazdasági megokoiását Kossuth Ferenc
keresk, miniszter Adatok a Duna-Száva-csatorna és az Adria felé vezetend víziút kérdéséhez cím kötetben 1908. bocsátotta a nyilvánosság elé. E tervek szerint a csatorna Vukovártól
indul ki és Nustar és Vinkovce mellett elhaladva,
Samacnál a Boszna folyó torkolata felett jut bele
a Szávába. Összes hossza 57 km. A csatorna egy
tartányból (bögébl) fog állni, melynek vízszine
összeesik a Száva kis vízszine vei és 4V2 m.-rel
magasabb, mint Vukovámál a Duna kisvize. A
csatorna mindkét végén egy kamarazsilip épül.
A keresk. minisztérium a csatorna költségeit
25 millió K-val irányozta el, az els idben
várható forgalmat pedig 1-8 millió tonnára és
ennél a forgalomnál az eddigi vasúti szállítással
szemben a fiumei, boszniai és dél-ausztriai relációkban elálló megtakarítást 8 millió K-ra számítja. Mivel e szerint a csatorna rentabilitása bizban irányozták el, mely beruházás 600 tonnás tosítottnak tekinthet, valószínnek látszik, hogy
hajóknak a Dunáról a Rajnára való akadálytalan megvalósítása nem fog sokáig késni.
áthaladását fogja biztosítani. A fentebbi víziúton
Dunaszeg, kisk. Gyr vm. tószigetcsilizközi
kívül 80 millió márka költséggel még egy csator- j.-ban, (1910) 981 magyar lak. u. p. Zámoly, u. t,
nát terveznek, mely a Dunát (ülmot) a Boden-tóval Hédervár.
Dunaszekcso, nagyk, Baranya vm. mohácsi
kötné össze. Mindkét csatornával a német-osztrákmagyar-svájei belhajózási köteléknek 1911 szept.- j.-ban, a Duna partján, (1910) 5844 magyar, német
ben Berlinben tartott kongresszusa igen komoly és szerb lak., gzhajóállomás, posta- és táviróhivatal.Van segélyzegylete, fogyasztási ós tejszövetalakban foglalkozott.
Dunaremete, kisk. Mosón vm. magyaróvári kezete, számos malma, dunai révátkelése. A rój.-ban, (1910) 388 magyar lak. ; u. p. Püsld, u. t. maiak idején Lugium vár feküdt D. helyén; a
római castrum nyomai még látszanak. A tatárHédervár.
Dunasáp, kisk. Pozsony vm. pozsonyi j.-ban, járás után Herczeg Lrinc új kastélyt épített, mely
u. p. Magyarbél, 1505. a Macedoni család birtokába került. Késbb
(1910) 369 magyar és tót lak.
Jagosics Péter, a XVII. sz.-ban Csemovics Aru, t. Szempcz.
Duna-Száva-csatorna. A Vukovár és Samac zén és 1727. a Bésán-család lett a kastély és birközött tervezett D. a Fiume, Bosznia és Dél- tok ura. Szerémi elbeszélése szerint itt ölték meg
Ausztria felé irányuló forgalmunk szempontjá- a mohácsi harctérrl menekül II. Lajos királyt,
ból rendkívüli fontossággal bir. Amint a vuko- állítólag Szapolyai János parancsára. V. ö. Qoszvár-samaci csatorna, mely a Vukovár és Samac tonyi Jen, D. (Pécs 1891).
;

—

;

;
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Dunaszentbenedek, oagj-k. Pest-Piiis-Solt- társaságnak. A politikai viszonyok miatt azonban
Kiskun vm. kalocsai j.-ban, (iwo) Ipll magyar a mozg^om megsznt ós a csatomakérdfe egélak.

;

postaügynökség,

u.

t.

szen 1867-ig szünetelt.

Kalocsa.

Az

1867. XIII. t.-c. felmillió frank kölcsön
felvételére. Ebbl az össz^bl a D.-t is ki akarták
építeni, de a pénz elfogyott a vasutakra. Pedig
1868 bán már a szerzdést is megkötötték a vál-

Danaszentgyörgy, nagyk. Tolna vm. duna- hatalmazza a kormányt 150
fóldvárij.-ban, (1910) 1907 magyarlak., postahivatal ; u. t. Fadd.
Dtinaszentilona (azeltt : Szetü-Hdena), kisk.

Krassó-Szörény vm. újmoldovai j.-ban, (1910) 814
«8eh és morva lak. u. p. és u. t. ómoldova.
Dnnaszentmiklós, kisk. Komárom vm. tatai
j.-ban, (1910) 578 német és magyar lak. u. p. Szórnod, o. t Neszmély.
Dunaszentpál, kisk. Gyr vm. tószigetcsilizközi j.-ban, (1910) 510 magyar lak. u. p. Zámoly,
u. t. Hédervár. D. ösi Héderváry-birtok, mely
mindvégig a hédervári m-adalomhoz tartozott, míg
újabban gróf Wenkheim Frigyes tulajdona lett.
Dunaszerdahely, nagyk. Pozsony várm. D.-i
j.-ban, (1910) 4747'magyar lak. (fele izr.), kik kereskedést znek; a j.-i szolgabírói hivatal széke, van
;

;

;

kir.

közjegyzósége, jbirósága, tkve és adóhivatala,

3 takarékpénztára, népbankja, kórháza, kaszinója,
vasúti állomása, posta- és táviróhivatala, telefonállomása. Az itteni r.kat templom aXV.sz.-bólvaló
gótikus épület, két hajóval, 3 oldalú szentéllyel
és 8 oldalú gúlatetós toronnyal, melyen 4 saroktorony ül. D. régente város volt. 1283-ban Zerdahely néven fordul elö. Az ú. n. sárga kastéljt
Kondé Miklós püspök építtette, most Habermann
Nándomé tulajdona a fehér kastélyt Bacsók Móric huszárezredes építtette. Itt született Vámbéry
;

lalkozókkal a csatomára vonatkozólag. 1894-ben
Koltor László magánmémök készített tervet.
Ezenkívül több egyéb magántervezés is történt.

Végre is 1900-ban a hajócsatomák kérdésének
tanulmányozását ismét az állam vette a kezébe
és e célból a kereskedelemügj'i minisztériumban
külön esatomatervez osztályt szerveztek. A csatomára vonatkozó tervezetet a keresk. miniszter
Adatok a Duna-Tisza-csatorna kérdéséhez cím
kötetben 1905-ben bocsátotta közre.
A kereskedelemügyi minisztérium által legelnyösebbnek talált variáns a soroksári Dimaágból
Haraszti és Taksony községek közt indulna Id és
Mántelek, Peszéradacs, Kerekegyháza, Köncsög
puszták, valamint Kiskunfélegyháza mellett elhaladva, Csongrádnál torkolna be a Tiszába. A csatorna vízszine a Duna felöl 4 kamarazsilip segélyével 12»;, m.-t emelkednék a vízválasztó- tartányig (böge) és onnét a Tisza felé 7 kamarazsilip
segélyével 34 m.-t §sne. A csatorna hossza 141km., költsége 46Vi millió K-ra van elirányozva.
A csatorna várható kezdeti transito-forgalmát a keresk. minisztérium 962,(X)0 tonnában, abelforgalmat 187,000 t.-ban, a Maros hajózhatóvá tétele
esetén kiadódó kezdeti transito-forgalmát pedig

Ármin.
Donatetétlen, Hartához tartozó puszta Pest- 1.800,000 t.-ban számítja ki. A szállítási költséPilis-Solt-Kiskun vm. dunavecsei j.-ban, (1910) 744 gekben elálló megtakarítás a részletes számítálak. vasúti állomás, posta- és táviróhivatal.
sok szerint a Maros forgalma nélkül évi 4 millió
Dona-Tisza-csatoma. Földrajzi és közgazda- K, a Marossal együtt évi 8 millió K volna.
sági helyzetünk szükségessé teszi, hogy keletrl
A tervezet megvitatása céljából az összes hanyugat felé jó szállítási útvonalakkal rendelkez- zai szakemberek bevonásával Kossuth Ferenc
zünk. Vasúti hálózatunk megfelel ennek a kívá- keresk. minisztor elnöklete alatt 1906 júniusban
nalomnak, víziutaink egy része szintén. A Tisza 3 értekezlet tartatott, melyeknek eredményekéfels része nagyjában K. fell Ny. felé folyik, pen a részletes elbiráiás céljából egy szakbizottúgyszintén a Tisza mellékfolyói is. A Duna Buda- ságot küldtek ki. Ez jelentését 1907 januárban
pesttl (\'ácztól) Pozsony felé szintén nyugat- készítette el és az 1907 februárban a miniszter,
;

De a Tisza és mellékfolyói,
valamint a Duna közt nincs összeköttetés, csak
Szeged-Titelen át óriási kerülvel. Szolnok-Budapest közt légvonalban mérve a távolság 108 km.,
míg vízen körül 798 km., vagyis a kerülút
700 km.-rel hosszabb. Ez a kedveztlen körülmény teljesen lehetetlenné teszi, hogy a Tisza és
keleti iránjrt követ.

illetleg államtitkár elnöklete alatt tartott üléseseken adta el.
A szakemberek véleménye megoszlott. Egy ré-

szük

gy véli, hogy

a Maros hajózhatóvá tótele
a közel jövben
végre nem hajtható. De különben is a Maros forgalmát nem tartják egészen blrtosítottnak a csamellékfolyói által alkotott nagy vlziúthálózatot torna részére. Lehetnek olyan alacsony vontatási
kihasználjuk.
konjunktúrák, mikor a marosi forgalom nem a
Éppen ezért már nagyon régen felmerült a D. csatornán át, hanem Titelen keresztül körülmegy
eszméje. Elször e kérdéssel az 1723. országgy- Budapest felé. Ezek a szakemberek a fsúlyt a
lés foglalkozott. 1789-ben Schönstein Ferenc ud- fels Tisza és mellékfolyóinak forgalmára helyevari famácsos tett felségéhez elterjesztést a zik és a budapest-szolnoki vonal mellett foglaltak
Pesttl Szobokig vezetend hajócsatoma érde- állást. A szakemberek másik csoportja a Maros
kében, melyet fképen a máramarosi kincstári sürgs csatomázását és a csongrádi torkolatot
8ó szállítási költségeinek apasztása céljából tart
szükségesnek. Schönstein elterjesztésére a helytartótanács a terveket ki is dolgoztatta. Az 1839.
országgylésen Beszédes József, kitn régi ma-

gyar vizimémökünk, ismertette tervezetét. Ennek
alapján részvénytársaság

is

író gr. Széchenyi Ist\'án volt.
t.-c.

nagy kedvezményeket

Az els aláAz 1840. XXXVIII.

alakult.

biztosít

a csatorna-

óriási összegeket igényel ós így

tartja helyesebbnek.

m^d kényilvánult megoszlása, a
vasúti köröknek ers ellenzése és az ebbl kifejldött szenvedelmes harc mindenesetre hozzájárult ahhoz, hogy a D. ügye egyelre lekerült a
napirendrl. Valószín, hogy azt a vasúti szállítás
bajai fogják ismét felszínre hozni.
A

véleményeknek ezen szakléseken,

sbb a

napisajtóban

is

_
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Dana-Tisza köze. így nevezik hazánk azon,
terül lapályos részét, mely a Duna
és Tisza egymással párhuzamos folyása közé esik.
Hozzá Bács-Bodrog, Csongrád, Heves, Jász-NagyKun-Szolnok és Pest-Pilis-Solt-Kiskim vármegyét
számítják. Tisztán földrajzi fogalom, melynek sem
politikai, sem közigazgatási jelentsége nincs.
DtinatoTony, kisk. Pozsony vmegye pozsonyi
j.-ban, (1910) 202 magyar lak.
u. p. Magyarbél,
É.-ról D. felé

_

Duncan

akadémia számára angol nyelv hajózási tankönyvet. E Lexikonnak is munkatársa.

Dunbar (ejtsd: dönbár), város és látogatott tenfürd Haddington skót countyban, az Északi-

geri

tenger partján, a Forth-öböl bejáratánál és vasút
mellett, (i9ii) 3581 lak., heringhalászattal. Kikötje, a javításra fordított nagy költségek dacára,
nehezen hozzáférhet a hullámok a sziklás partokat folytonosan rongálják. 1296-ban I. Eduárd
itt legyzte Baliolt. 1566-ban Stuart Mária Rizzio
u, t. Szencz.
Dunatkés, kisk. Pozsony vm. dunaszerda- megöletése után itt talált menedéket és ugyanitt
helyi j.-ban, (1910) 237 magyar lak.
u. p. és u. t. tartotta esküvjét Bothwell gróífal. 1650 szept.
3-án itt gyzte le Cromwell a Leslie vezérlete
Dunaszerdahely.
Dunatölgyes (azeltt Duhova), kisk. Krassó- alatt álló skótokat.
Dunbar (ejtsd: dönbár), WUliam, skót költ, SZÜL
Szól-ény vm. orsóval j.-ban, (i9io) 461 oláh lak.
u. p.
Oasszonyrét, u. t. Naszádos. Határában Saltonban 1460 körül, megh. 1520—30 közt. Teorómai épületek nyomai vannak a Csukár-hegy lógiát tanult, mint vándorprédikátor bejárta Anfensíkján Pethvár maradványai láthatók. V. ö. Bo- gUát és Franciaországot. D. a középkor és a
leszny Antal, A Veteráni-barlang és Peth vára. renaissance határán élt, Chaucer és Spenser között a legnagyobb angol költ, ki allegorikus, mo(A Délmagy. tört, társ. Értesítje 1877.)
Dunaújfalu, 1. kisk. Pozsony vm. pozsonyi ralizáló és szatirikus költeményeivel csodálatos
j.-ban, (1910) 355 magyar lakossal; u. p. Magyar- sokoldalúságáról és képzel erejérl tesz tanúsábél, u. t. Szencz.
2. D., Komárom vm.-ben, got. The thistle and the rose (1503) IV. Jakab
újabban Örsújfalu (1. o.).
skót király házassága alkalmából készült. LegDuna-Vág-csatoma. A pozsonyi érdekeltség jobb két szatírája The two married women and
már hosszabb id óta tervezi a pozsonyi kiköt- the widow és The Danco of the deadly Sins. Hínek a Vág folyóval való összekötését. Ez a gondo- resek még a Golden targe és Lament f or the malat fképen 1906-ban öltött határozottabb alakot, kers. Mveit kiadta Laing (Edinburg, 1834) és
mikor az országos csatornatervekiáltal animálva, Small (u. 0. 1884—93). V. ö.Schipper, W. D., sein
az érdekeltség a D.-ra vonatkozólag is részlete- Lében und seine Gedichte (Berlin 1884).
sebb terveket készített. A csatorna a pozsonyi
Dunbarton, county és város, 1. Dunibarton.
kiköt délkeleti részébl indulna ki és Szerednél,
Dunblane (ej tsd: danbién) város Perth skót countya másik alternatíva szerint Sziládzellónél tor- ban, Stirlíngtl É.-ra az AUan mellett, (1911) 2516
kolna be a Vágba. A kell vízszin kamarazsilipek lak. XVI. sz.-ból való székesegyház romjaival,
segélyével biztosíttatnék, oly módon, hogy a látogatott ásványos forrással. Mellette van Sherendelkezésre álló esést turbinákkal villamos riffmuir, ahol 1715. Argyll herceg megütközött'
er nyerésére lehessen kihasználni. A csatorna a Mar gróf vezérlete alatt álló Jakab-pártiakkal.
egyik fcélja volna, hogy a Vágón leúsztatott fa
Dun Breton, 1. Dumbarton.
egyenesen Pozsonyba mehessen és hogy az intenDuncan (ejtsd: dönken), L D., Skótország királya,
zív gazdasági kultúrájú vidék olcsó víziutat nyer- II. Malcolm unokája, nagyatyját 1034. követte az
jen. Végül a csatorna vizét öntözésre is felhasz- uralkodásban. Szerencsétlenül harcolt Eadulf bernálnák. A csatorna hossza mintegy 50 km., költ- niciai gróf ellen, kitl nem tudta visszafoglalni
sége 6 millió
volna. E nagy költség és a ren- Durhamot. Az orkneyi szigetek norvég urával,
tabilitás bizonytalansága képezi fakadályát a Thorflnn Jarl-lal folytatott háború folyamában
terv megvalósításának.
pedig saját hadvezére, Macbeth (1. 0.) meggyilkolta
Dunavecse, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. (1040).
27. Z)., Skótország királya, m. Maicolra
D.-i j.-ban, a Duna partján, (i9io) 4747 magyar fia, akit a normannok Angolországban neveltek,
lak., a járási szolgabírói hivatal, járásbíróság, csak 1093. jutott sei trónjára, melytl nagybátyja,
telekkönyv, adóhivatal, csendrörs széke; van Donald Ban, sokáig távol tartotta, azonban már
takarékpénztára, hitelszövetkezete, gzmalma, hat havi uralkodás után Donald meggyilkoltatta
vasúti és gzhajóállomása, posta- és távíróhiva- bérencei által.
tala. A városháztéren római mérföldmutatók
Duncan (ejtsd dönkeo), 1. AdaM, viscount 0)
határk gyanánt van beásva.
CamperdoKM, angol tengernagy, szül. 1781 júl.
Duna völgyi társulat, 1. Ármentesüö társulat. 1. Dundeeben, megh. 1804 aug. 4. Korán lépett a
Dunay László, tengerészeti szakíró, min. tit- tengerészetbe 81761. már kapitány volt. 1795-ben
kár, szül. 1868 szept. 18. Budapesten. Fiúméban mint ellentengernagy az egyesült angol-orosz
a haditengerészeti akadémián tanult, a cs. és kir. hajóhad fparancsnoka lett s noha az orosz hajóhaditengerészethez teng. apróddá, 1890. sorhajó- had visszarendeltével magára maradt, 1797 okt.ll.
zászlóssá nevezték ki. Tíz évi szolgálat után, mi- mégis fényes gyzelmet vívott ki Camperdownközben több nagyobb tengeri utat tett, a magyar nál jutalmul CamperdoAvn viscount címmel peerállam szolgálatába lépett a fiumei m. kir. tenge- nek nevezték ki s 3000 font sterling évi járadékot
részeti hatóságnál, ahol jelenleg is mködik, egy- szavaztak meg neki. 1799-ben tengernagy lett.
szersmind a fiumei tengerészeti akadémián az an- Unokája, Adam, szül. 1812 márc. 25., megh. 1867
gol nyelv tanítója s a nemzetközi tengerjogi jan. 30., 1855
58-ig a kincstár els lordja volt.
egyesületnél igazgató. Több keresked. tengeré2. D., Isadora, amerikai származású táncosn,
szeti szakmába vágó cikket írt, valamint a teng. szül. 1880. Mint táncosn 1903. tnt föl, még
;

;

;
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Duncombe

pedig azzal, hogy a divatos balletiskolával szem- stadt (1899); Buntes Jahr (naptár 1887—1897);
ben az ógörög tánc elveit hirdette és igyekezett irt színdarabokat (Sphinx, Sylvia, Ruth) s íQuíliadalra juttatni. Rövid szoknya helyett görög sági iratokat is. V. ö. Sennovitz Adolf, Geibel K.
ruhát öltött leginkább mezítláb táncol és ideá- Pesten 1806— 8í. (Magyar Könyvkeresk. Evk. XI.)
2. jD., Franz Gustav, német politikus, D. 1.
kat, klasszikus zenemvek, mint Chopin, Beethoven mveinek hangulatot igyekszik mimikailag fia, szül. Berlinben 1822 jún. 4., megh. u. o. 1888.
megérzékiteni a régi görög vázaképeket vagy jún. 18. Könyvkereskedést folytatott. Részt vett
nevezetesebb modem képek alakjait is fölvette 1848. a felkelk soraiban, 1853. megindította a
ábrázolásai sorába. A görög karénekek táncmoz- Volkszeitung c. lapot, mely a szabadelv ellendulatokban való megérzékítéséhez felhasználja zéknek legbefolyásosabb közlönye lett. A porosz
kisérö zenének az óbizánci melódiákat. Tanát Der alkotmánj'víszály kitörésekor (1861) többekkel
Tanz der Zukunft c. munkában (Leipzig 1903) együtt megalapította a német haladópártot. Poliírta meg. Európai krútjában 1906. Budapesten tikai tevékenysége mellett fáradhatatlan gondja
is vendégszerepelt. Elveinek gj^akorlati meg^'aló- volt a munkásosztályok jólétének emelésére:
sitására Berlin mellett a Grunewaldban iskolát 1865 óta vezette a berlini kézmvesek egyesülealapított, melyet késbb Darnistadtba helyezett át. tét, 1869. pedig (Schulze-Delitzsch-csel és Hlrsch3. D., John, brit Afrika-utazó, szül. 1805. Skó- sel egyetemben) a német iparosegyesületeket alaciában, megh. 1849 nov. 3. Eleinte katona volt, pította meg. V. ö. Franz D., Lebensbild eines
1842. azonban a Lander testvérek Niger-expedi- wahren Volksfreundes (Leipzig 1889).
3. D., Maximilián Wolfgang, német történetciójához csatlakozott. 1845—46-ig a londoni földrajzi társaság megbízásából új utazást tett Nyugat- író, D. 1. fia, szül. Berlinben 1811 okt. 15., megh.
Afrikában s Dahomé királyságon keresztül Adafu- Ansbachban 1886 júl. 21. 1839-ben magántanár
diáig jutott el, ahol akkoráig európai ember még lett a haliéi egyetemen, 1842. pedig rendkívüli tanem járt. Ez utazásának leírása 1847. jelent meg nár. Egy évvel késbb szerkeszttársa a szabadangolul Travels in Western Africa (1847). Har- elv h^ei Alig. Litteraturzeitungnak. 1848-ban a
frankfurti parlamentbe választották, 1850-ben a
madik utazása alatt meghalt a Benini-öbölben.
Duncansby Head (ejtsd: dönkensabi hedd), vagy schleswig-holsteini testvémemzet érdekében folyDi(7ig.sby Head,hegyfok Skócia ÉK.-i részén, a tatott agitációt. Ebben az idben írta Heinrich
Gagem (Leipzig 1850) és Vier Monate auswártiger
Pentland-flrth (1. o.), bejáratánál.
Danciade (ang., ejtsd: döns^ed, az ang. dunce Politik (Berlin 1850) cím mveit. A Manteuffela. m. ostoba szóból). Popénak kora rossz költire minisztérium egjTe gyanakvó szemmel kisérte
Irt szatirikus hskölteménye, valamint Palissotnak lépéseit és ahol tehette, mellzte. Ez a bánásmód
a francia bölcselkre és enciklopédistákra vonat- arra bírta D.-t, hogy a tübingeni egyetemre távozkozó ilynem költeménye. Innen D. általában is zék, ahonnan azonban már 1859. visszahívták Berszatirikus költeményt jelent.
linbe, ahol elbb magában a minisztériumban alDuncker, könyvkeresked család. 1. D.. Kari kalmazták, késbb pedig az állami levéltár igazFriedrich Wilhelm, szül. 1781 márc. 25., megh. gat<ijává nevezték ki (1867—74). 1861-ben Fri1869 júl. 15., alapította 1809. Berlinben Humblot gyes trónörökös eladó tanácsosa lett. Ebben a
Peter-rel (szül. Berlinben 1779 márc. 13., megh. légkörben melegebb barátja lett a liberalizmus1828 dec. 11.) Frölich Heinrich kön3rvkereskedé- nak. De a schleswig-holsteini kérdésben megsének megvételével a D. (fe Humblot kiadócéget. hasonlott a trónörökössel. Ezután csak a hadiakaEnnek 1828. egyedüli tulajdonosa lett de 1866. démiában tartott felolvasásokat és mint a berlini
átvették íd. Geü)el Kari Lipcsében (szül. 1806 aug. s müncheni akadémia tagja fejtett ki buzgó tevé26., megh. 1884 okt. 6.) és fia, ifj. Geibel Károly kenységet. Mvei: Origines germanicae (Berlin
Budapesten (szül. Bpesten 1842 máj. 19., megh. 1840) Die Krisis der Reformation (Leipzig 1845)
1910 nov. 5.). Társtulajdonosok 1899 óta Geibel Zur Geschichte der deutsch. Reichsversammlung
Ottó Kari Alexander (szül. 1874) s 1901 óta Geibel (Berlin 1849); Feudalitat u. Aristokratie (u. o.
Friedrich Kari (szül. 1873). A nagy üzlet kiválóan 1858) ; Geschichte des Alterthums (1852—57, 4
történelmi (Ranke Összes mvei, Jahrbüeher der köt.), mely munka összesen 6 kiadást ért 7 kötetdeut. Geschichte, Alig. deut. Biographíe stb.), jogi, ben (1878—83), mihez 1884—86. még 2 köt«t
állam- és társadalomtud. (Schriften des Vereins járult. (Ezt a munkát
sajnos, egy elavult kiadás
f Sozialpolitik) mveket ad ki. Az ehhez kapcsolt alapján
magyarra is fordították Az ókor törtékönyvkereskedést D. Kari Fr. W. fia, Alexander nete. 4 köt. Foid. JóiMS János.) Apróbb dolgozatai
vette át 1837. (szül. 1813 febr. 18., megh. 1897 leginkább az újabb porosz történet, avagy a régi
aug. 23.), aki szintén könyvkiadással is foglalko- görög történet keretébe tartoznak. Egy részük
zott s mint író is ismert (Abseits vomWege, Gre- egybegjrüjtve is megjelent e címen: Aus der
dichte eines Laien, Novellen stb.) kiadványai f- Zeit Friedrichs d. Grossen u. Friedr. Wilhelms III.
leg szépirodalmiak (Geibel, Heys) és
adta ki (1876) Abhandlungen aus der griech. Geschichte
Kaulbach mlapjait. Kiadványait 1870. nagyrészt (1887) és Abhandlungen aus d. neueren Gesch.
a Paetel-testvérek vették át és könyvkereskedését (1887). D. életét megírta Brode (Berlin 1887) és
Ol^ue ArthuT folytatja 1898 óta.
D. Alexander érdekes, nagybecs korrajz alakjában hü barátja,
leánya. Dóra (szül. 1855 márc. 28. Berlinben) Haym R. Das Lében M. D.-s (Berlin, 2 köt. 1891).
mint írón ismert: Modemé Meister (1883);
Duncombe (^tsd: dönköm), Thomas Slingsby,eia'
Morsch u. Kom (1889); Unheilbar (1893); Die gol politikus, szül. 1796., megh. Brightonban 1861
Modistin (1894); Die Goldflíege (1894) ; Loge 2. nov. 13. 1826-ban beválasztották a parlamentbe,
<1896); Mutter (1897); Sumpfland (1898); Qross- 1831. a reform-bili mellett küzdött 1834 óta a leg;

;
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;
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radikálisabb s demokrata elveket vallotta. Sürgette a három évi ülésszakot, a választási jognak a mimkásosztályokra való kiterjesztését, a
titkos szavazást és az egyháznak az államtól való
különválasztását. Általános népszerségre azon-

DunI'

Dundee viscount, 1, Graham.
Dundonald gróf, 1. Cochrane.
Dunedin (ejtsd: dönneddin), város és fontos kiköt,,

az egykori Otago tartomány fvárosa Üj-Zéland
szigetének K-i partján, vasút mellett, (i90i) 52,390,
ban csak azóta tett szert, amióta Graham mi- külvárosait is beleszámítva 45,865 lak., különféle
nisztert a Mazzini ügyében elkövetett levéltitok iparágakkal, melyek közt a legjelentékenyebb a.
megsértése miatt kérlelhetetlen s kíméletlen mó- söripar .Van egyeteme, kórháza, nyilvános könyvdon megtámadta (1843). A magyar szabadság- tára, botanikus- és állatkertje, színháza stb. Kiköharcot a legnagyobb rokonszenvvel kisérte s több tje, Port-Chalmers, rendes gzhajóösszeköttetésÍzben lelkesen szólalt fel jogos ügyünk érdekében, ben áll Melboume-nal és Uj-Zéland kikötivel.
Dunér, Nüs Christofer, csillagász, szül. Billemiért is vezérférflaink hálairatot intéztek hozzá.
Késbb közcsodálkozásra III. Napóleonnak lelkes bergában 1839 máj. 21. 1888 óta az upsalai obbámulója lett. V. ö. Life and correspondance of szervatórium igazgatója és az asztronómia tanára
az egyetemen. Fbb mvei Mesures micrométriTh. S. D. (London 1868, 2 köt.)
Dundalk (ejtsd: dönndak), Louth county székhe- ques d'étoiles doubles (Lund 1876) Recherches
lye Leinster ir tartományban, ahol a Castletown sur la rotation du Soleil (Upsala 1891) Handbuk
a D.-i öbölbe torkollik, vasút mellett, (leii) 13,128 i allman astronomi (Stockholm 1899).
Dunfermline (eátsd: dönfSrmiin), város Fife skót
lak., halászattal, sörgyártással, brcserzéssel, hajóépítéssel és szegkészítéssel. Fkiviteli cikkei: countyban, (i9ii) 28,103 lak., jelentékeny vászongabona, marhák és egyéb élelmi cikkek. D. igen iparral, vászonfestéssel, vasolvasztókkal, szappanrégi város ; Bruce Eduárdot itt koronázták meg gyártással, szén- és mészkbányákkal és élénk kereskedéssel, régi paloták romjaival.
és 1318. itt gyzték le és ölték meg az angolok.
:

;

;

Dundas

(ejtsd: daodesz), 1.

váios Ontario kana-

—

2.
dai provinciában, gyárakkal, (i9oi) 3173 lak.
3. D. {Port D.), város
£>., 1. Dundas Goldfield.
az északausztráliai Melville Island (1. o.) Ny.-i
partján.
Dundas Goldfield, aranytermö vidék Western
Australia déli részén. Területe 48,000 km^.
helyei Dundas (a Dundas Laké partján) és Nor-

—

F-

:

seman.

Dundas Isles, apró szigetek British Columbiában, az alaskai határon.
Dundasit (ásv.), fehér, sárga v. barna sugarasrostos szerkezet gömbök ólomaluminium-hidrokarbonát. Képlete: PbO.Al,Os.2 COa.4H2 0. Lel;

helye

:

Dundas, Tasmania.

Dundas
(1.

0.)

Strait, tengerszoros a Melville Island
és Észak- Ausztrália között.

Dundee (ejtsd: dönndi), város Forfar skótcountyban, Edinburgh és Glasgow után a legnépesebb
Skóciában, a Tay torkolatának északi partján,
vasút mellett, (i9ii) 165,096 lak. (isoi 25,000 volt).
Rendkívüli gyors felvirágzását fképen vászoniparának és kereskedésének köszönheti. A különböz vászonszöv gyárakban 25,000, a jutaszövkben 20,000 munkást foglalkoztat; ezenkívül jelentékenyebb iparágak még a kötélgyártás, brcserzés, keztyükészltés, gép- és hajógyártás, végül
a baracklekvár-fzés, amely nagy hírnek örvend.
D. lakói közül igen sokan a cet- és fóka vadászatot
is jik. Biztos kikötjében, amelynek bejáratát
a híres BeU-Rock világító torony jelöli meg, igen
élénk a forgalom. A kiköt mentén 9 km.-nyi hoszszuságban, amflteátrumszerüleg épült város jelentékenyebb épületei a New Royal Infirmary, Skócia egyik legszebb kórháza, a börze, a kereskedelmi csarnok és az Albert-Institute múzeummal.
A város K.-i szélén van a Baxter-park, amellyel
Baxter Dávid, egy nagy vászongyáros, ajándékozta meg a várost. D. volt egyike az els skót
városoknak, amelyek a protestáns vallást felvették, és pedig olyan buzgalommal, hogy «második
Genf» nevet nyert. V. ö. Marxivell A., Old D.
(Edinburgh 1891).
:

Dunfermline, James,

Ahercromby.
városTyxonecountyban, ülster ir tartományban, (i9ii) kb. 3600
lak., agyagiparral,szén ós mészkbányászattal, ga
bona- és vászonkereskedéssel egykor az O'Neil-

Dungannon (ejtsd:

1.

dongennen),

;

loknak, Ulster királyainak volt székhelye.
Dungánok, Dzsungária és Kína ÉNy.-i részeinek török-tatár lakói. Származásuk biztosan nem
állapítható meg (az uiguroktól való származtatás
helyessége kérdéses). A D. külsleg mohamedánusok, szokásaik és nyelvük semmiben sem hasonlítanak a kínaiakéhoz. Számuk 4 millióra rúghat. A kínai kormány ellen Senziben, Kanzuban és
Dzsungáriában több ízben fellázadtak, leöldösték a
kínai hivatalnokokat és semmisnek nyilvánították
a királyi fenhatóságot. Hosszas harcok után azonban 1894—95. a kínaiak ismét elnyomták ket. A
róluk szóló irodalom csaknem kizárólag orosz. V,
ö. Dahry de Thiersant, Le Mohamédanisme en
Chine et dans le Turkestan Orientál (Paris 1878).

Dungarvan

város Waterford
tartományban, a Colligan
torkolatánál, mély öböl végénél, tengeri fürd,
(ejtsd:

countyban, Munster

dönngarven),
ir

kb. 47(30 lak., halászattal, parti hajózással
gabona-, vaj- és állatkereskedéssel.
Dungeness (ejtsd: dandzsnessz), alacsony köves
Jiegyfok, Angolország D.-i részén a Pas de Calais
(1911)

felöl.

Dungeness Point
galhaes-szoros

(1.

o.)

(ejtsd:

dandzsnessz

—

),

a Mafoka

K.-i bejáratának É.-i

(Chile).

Dungi, Babilónia hatalmas sumír fejedelme,
aki különösen Sirburlában és Girsában fejtett ki
nagyobb tevékenységet.
Dungsby Head, skótországi hegyfok, 1. Duncanshy Head.
Duni, Egidio Romoaldo, olasz zenekölt, szül.
a nápolyi Mrályságban, Materában 1709 febr. 9-,
megh. Pái'isban 1775 jún. 11. Durantetól tanult
els operáját, Nérót (1735) Rómában nagy tetszéssel fogadták, A parmai elfranciásodott udvarnál
aratott sikerei arra indították, hogy 1757. Parisban telepedett le, hol nápolyi ízlés, bájos zené-

—

Dunin
jével a francia víg operát megalapította

— pár-

huzamosan Eonsseauval.
Dtmin, Martin von, gnesen-poseni

érsek, szül.
faluban, 1774 nov. 11., megh.
1842 dec. 26. Rawában és Brombergben a jezsuitáknál tanult, majd 19 éves korában a Collegium Germanicum növendéke lett ; 1797. Rómában pappá
szenteltetett. Ezután gneseni, majd poseni kanonok és iskolafelügyelö, egyházmegyei adminisztrátor, 1831. pedig gnesen-poseni érsek lett. A

Rawa

mellett

Wat

vegyes-házasságok kérdése összeütközésbe hozta
az ^amhatalommal s miután e tárgyban kiadott
hosszabb tárpásztorlevelének visszavonására
gyalások után sem sikerült rábimi, megindították
ellMie a bnvádi eljárást, mely 1839 febr. azzal
végzdött, hogy a poseni törvényszék az érseket
móltóeágától megfosztotta s 6 hónapi várfogságra
ítélte. A fogságot elengedték ugyan neki, de Colbergbe internálták. Az 1840 jún. 7. beállott trónváltozás visszaadta a számzött érseknek szabsdsá.ját és egyházmegyéjét. V. ö. F. Pohi, Martin von
Dunin, Erzbischof von Gnesen u. Posen (Marienburg 1843).
Ctmit, olivin és krómitkristályokból álló közét, 1. Peridotü. Nevét a Dun-Mts. (Üj-Zéland)
után nyerte.
DTiniuin, Dorchester angol város latin neve.
Dank., természettudományi neveknél Dunker

t

Wühelm

Dunkli
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Ugyanitt áll az 1793-iki ostrom harcosainak emlékére emelt oszlop a Lormiertl való Victoria
istenn szobrával, öt temploma közül a legjelentékenyebbek a Saint Elois a XVI. sz.-ból. görög
ízlés homlokzattal, Bárt és családjának hamvaival és a Notre-Dame des Dunes nev kápolna
nagyobb épületek még a városháza ía XVE. sz.ból), a tengerészeti árú- és fegyvertárak stb. Közmveldési intézetei közül kiválóbbak: a hidrográfiai iskola, njilvános könyvtár, régiség-,
kép- és természetrajzi gyjtemény, mezgazdasági egyesület és a flamand nyelv tanulmányozására alakult társulat. D. a VU. sz.-ban Saint Eloi
által épített templom körül keletkezett, de csak a
IX. V. X. sz.-ban kapta a mai nevét. III. Balduin,
Flandria grófja által megersíttetvén, a középkorban tengerészeinek ügyessége és merészsége
által tett szert hírnévre. A franciák 1299., 1558.,
1583., 1648. és 1658. foglalták el, de mindannyiszor
kénytelenek voltak az angoloknak, illetleg a spanyoloknak visszaadni. Végre 1662. XIV. Lajos
megvette II. Károly angol királytól 5 millió Úv
reért és Vauban által jól megersíttette. Az utrechti béke értelmében a franciák maguk kényszerültek az erdítményeket lerombolni és ezek
újra építésére csak 1783. a versaillesi békében
kaptak engedélyt. Az 1793. York herceg fölött
kivívott diadal emlékére 1893. szept. 10-én szobrot
állítottak fel D.-ben.V. ö.Derode, Hist de D. (1852).
:

(1. o.) nevének rövidítése.
Dunkirk (ejtsd: d&nkörk), kikötváros a Laké
Dnnker, Wühelm, német geológus és paleontológus, szül. Eschwegeben (Kurhessen) 1809 febr. Erié déli partján, New York államban, Buffalótöl
21., megh. Marburgban 1885 márc. 13. A ka^eli DNy.-ra. Vasúti csomópont, vaggon- és mozdony-

politechnikumon az ásványtant tanította és 1854.
a marburgi egyetem tanára lett. Hermannal és
Mayerrel 1846. megalapította a fleg kimerít
monográfiákat tartalmazó Palaeontographica c.
folyóiratot

gyárakkal. Alapíttatott 1809. Lak. (1910) 17,221.
Dnnkl Xep. Ja«05, zongoramvész, szül. Bécsben 1832, megh. 1910 jan. 29. Pesten s Bécsben
tanult. 1845. ismerkedett meg Liszttd, ki különös
pártfogásába vette s Rubinstein Antal kezére bízta.

Dtmkerqne (eütsd: dönkerk), vagy Dujiqtierqiie, 1846., midn Liszt másodízben látogatta meg BéDünkirchen, város, hadi és kereskedelmi kiköt cset, az akkor már jelesen kiképzett fiatal zonNord francia dép.-ban, az Északi-tenger partján, goramvészt egészen magához vette s magyar(1911) 38,891 lak., tengeri fürdvel, osztrigatenyé^- országi és keleti utazására is magával vitte. A 48-iki
téssel,hajóg5ártással, kémiai iparral, vászon-, juta- események Bécsben találták s Liszttel együtt
is részt vett a barríkád-harcokban. De menekülés pamutszövéssel, \itorlavászonkészítéssel, vasolvasztókkal, olajütkkel és halszárítókkal, füs- nie kellett s azután pár évet elbb Reviczky
tölkkel és besózókkal. Beviteli cikkei fa, pamut, grófné 8 utóbb Esterházy Johanna grófné házákender, faggyú, bor és gyarmatárúk a kivitelé
nál töltött, mint házi zongoratanár. 1852-ben tért
szén, olaj, cukor és szesz, meg saját gyártmányai. vissza Budapestre, hol tevékeny részt vett min1907-ben a hajóforgalma 2457 hajó volt, 22 miUió den zenei mozgalomban. Az 50-es évek végén
tonna tartalommal a kereskedelmi forgalom ér- lakását Bécsbe tette át. 1861-ben házassága révén
téke kitett (1907)933-8 millió frankot. D.-nak rendes rokonságba jutott a Rózsavölgyi zenem kiadócég
hajóösszeköttetése van Havre, Rotterdam, Lon- tulajdonosával, Grinzweil Norberttel. D. ezóta
don, Southampton, Hull és Szt.-Pétervár v&'osok- lényegesen befolyt a Rózsavölgyi-cég vezetésébe,
kal. Lakói azonkívül cet-, fóka- és heringhalá- mely 1862. Bécsben külön múkereskedést nyitott
szatot is znek. Saját kereskedelmi hajóraja 317 az ö neve és firmája alatt. Kiadta 1856. Liszt
vitorlás és gzhajóból áU, szesen több mint 135 Esztergomi miséjének négy kez zongorakivonatát
ezer t. tartalommal. Kikötje egy elkikötöbl Mosonyi Mihály átiratában, valamint Goldmark
és 6 medencébl áll s egy 59 m. magas világító Sakuntela nyitónyának vezérkönys'ét. Azonban
tornya van. A város védelmére körsáncok s a 1866. véglegesen visszatért a magyar fvárosba.
Nevers, Risban, de l'Est és Louis nev ers- D. mint zeneíró is több oldalú munkásságot fejségek szolgábiak. A berguesi, dunkerquei, fur- tett ki: zongoratanulmányokat adott ki. s egy
nesi és bourbourgi csatornák a várost Francia- füzetet: Aus den Erinnerungen eines Musikers
ország meg Belgium viziútjaival kötik össze. D. (Wien 1876). Kéziratban maradt emlékiratait fia,
egyike Franciaország legszebb és legrendesebben D. Norbert hangversenjTendez (szül. Bécsben
épült városainak. Terei közül a legnagyobbak a 1862) rzi.
ian p de Mars és a Jean Bart-tér, a Mres tengeDonkli (a német Ihtnkel-höl), börtön, a katonarésznek Davld által 1845. készített szobrával. ságnál alkalmazott szigorított fogságnak népies
:

;

;

:

Dunod

Dunkófalva
«lnovezése, mely onnan veszi eredetét, hogy a
börtön, minden harmadik napot kivéve, el van sötétítve.

Dunkófalva, kisk. Bereg vm. szolyvai j.-ban,
689 rutén lak. u. p. és u. t. Szentmiklós.
Dunlap (^tsd: döniep), Wüliam, amerikai fest
és drámaíró, szül. Perth Ambogban (New- Jersey)
1766 febr. 19., megh. New Yorkban 1834 szept.
28. Pályáját mint fest kezdte el s csak késbb
(1910)

;

adta magát a drámaírásra. Darabjait,

mink The

father (1789), Leicester (1794) és André (1798),
müvei még Hisnagy tetszéssel fogadták.
tory of the American theatre (1832) History of the
rise and progress of the art of design in the U. S.
(2 köt. 1834). ó alapította a nemzeti rajzakadémiát (National Academy of Design) is. Tiszteletére és drámai müveinek kiadására New Yorkban 1886. D.-társaság alakult.

Fbb

:

;

melyeket a nstény 26—28 nap alatt költ ki. A költés ideje alatt a nstény épúgy viselkedik, mint valami háziállat, akárhányszor felkeresi az emberlakta vidékeket ós bent az ember házában fészkel.
De az ember szívesen is fogadja, mert pehelytollait
használja és vele kereskedést z. B célból Sylton
és Norvégia déli részében megvárják, míg a fészekhagyó fiatalok anyjukkal együtt a fészket
elhagyják és akkor szedik el a pelyhet. Izland
szigetén pedig három fészek közül 2-öt használnak fel, a harmadikat sértetlenül hagyják és végül más helyeken ezer számra, minden irgalom
nélkül pusztítják, úgy hogy Spitzbergán e hasznos madarak nagyban meg is fogytak. 24 fészekbl 1 kg. pehely kerül ki. Húsuk élvezhetetlen.
Tojásuknak sajátszer szaga van. Fogságban e
madarak csakhamar tönkremennek. Az ó- és újvilág sarki tájain honos a D. másik faja a cifra
:

Dunleaxy (ejtsd: döniéri), 1821-ig neve Kings- D, (Somateria spectabilis L.), mely hazánkban
még nem fordult el, jóllehet vendégképen Angtown (1. 0.) Írországi városnak.
Dunlop (eütsd: döniop), falu AyT skót countyban, liában, Franciaországban, Németországban, st
(1911)

1353

Olaszországban

lak., sajtjáról híres.

Dunmore

danmr), Scranton-nel

Dunnet

is észlelték.

halászfalu Caithness skót
egybeépült város Pennsylvaniában, (i9oo) 12,583 countyban, annak északi partvidékén, (leii) 1147
lak. Barnaszén- és vasbáaiyászat. Vas- és selyem- lak. A D.-i félsziget s egyszersmind Nagy-Briipar. Alapíttatott 1835.
tannia legészakibb pontja a D.-Head,'az é. sz. 58"
Dunmore Head (ejtsd: dönmor hedd), hegyfok Ír- 40' 19" és a ny. h. 3" 23' alatt, világítótoronnyal.
ország DNy.-i partján, a Dingle-öbölben eltte
Dunnottar Castle (ejtsd,: dönnotar kaszi), egyike
fekszik a Ms Blasket-sziget.
a legnagyobbszer kastélyromoknak Skóciában,
Dunnalúd (áiiat), 1. Dunnaréce.
Kincardinecounty partvidékén, 2 km.-nyire StoneDunnaréce (Somateria, áiiat), a récefélék (A7ia- haventöl egy vulkáni sziklán. Sir William Keith
tidae) családjába tartozó madámem. Csre nyú- építtette 1715. rombolták le.
lánk, keskeny, hosszabb a csüdnél s ers kampóDunod, Antidé, francia jezsuita és diplomata,
ban végzdik orrlyukai a csr közepén innen szül. Saint Claudeban 164Ö körül, megh. Prágányílnak homloktollazata keskeny, hegyes szög- ban 1696 szept. 3. Salamancában tanult. 1674.
ben végzd nyelv alakjában terjed a fels káva L Lipót császá' és magyar király Bécsbe hivatta,
tövére farka elkerekített s 14—16 toUból áll
és azzal bízta meg, hogy Erdélyt Bécs fenhatólába alacsony. Fajai a tengerekben élnek édes- sága alá terelje. D. e cél elérése végett 1685
vizeken csak kivételesen fordulnak el. Legis- elején váratlanul a fogarasi udvarban termett és
mertebb faja a közönséges D. ( Somateria mollis- ügyesen oda vitte a dolgot, hogy elbb Apafi Misima [L.]). A hím (gácsér) fejteteje bársonyfekete, hály mindenható kegyencét, Teleki Mihályt nyerte
egy ékalakú fehér mez által hátul ketté osztva
meg a maga részére, akivel április 14-ón kerfeje oldalt és alul, nyaka, nyakszirtje, begye, cseszorai birtokán titokban szerzdést kötött. E
melle, háta és szárnyfedötoUai fehérek, nyak- ketts példányban feljegyzett szerzdés értelmészirtje és füle mögött tengerzöld szín, melle ben Teleki arra kötelezte magát, hogy Erdély
vörhenyes dereka, farkfedöi és hasoldala fekete, Lipót királyt a török ellen segíteni fogja, hogy az
lágyékán fehér folttal; evezi barnásfeketék; erdélyi hadsereg a császárihoz csatlakozik, hogy
farka szürkésbarna ; csre sárgás-zöldes lábai a császári hadat a szükséges élelmi szerekkel elvilágos zöldek, úszóhártyái és karmai feketés látja és hogy a császári hadsereg Erdélyországon
barnák. Hossza 58—63, szárnya 26—31, farka keresztül vonulhat Oláhországba. B jóakaratáért
9—11 cm. A tojó uralkodó színe vörhenyes barna D. Telekinek a császár nevében évidíjat, grófi
feje feketés hosszanti foltokkal, háta és melle rangot, közbocsánatot a multakért és
esetleg
fekete harántfoltokkal díszített; hasa egyszín
menedékhelyet meg vallásszabadságot biztoibolyásbarna. A D. roppant nagy társaságban sított. Midn azután Teleki a megbeszélt terv szeél az északi vidékeken, Grönland, Izland, Skan- rint a fogarasi gyíílésen (1685 okt. 24.) Brdélyordinávia stb. körül, épúgy az ó-, mint az új -világ- szágnak Magyarországhoz való visszacsatolását
ban. Télen délre vonul, amidn elvétve hazánkba javaslatba hozta, D. azt hangoztatta, hogy a renis eUátogat. így 1880. év tavaszán Kocyan Antal deknek azt már azért is el kell fogadniok, mert
€rdész Arvéban is találta. Igen ügyesen úszik a török Erdélyt Szobieszkinek ígérte, ha ez eláll
és bukdácsol a vízben a szárazon azonban ügyet- a szövetségtl. A rendek e javaslatot ugyan elvelenül jár és nehézkesen röpül. A víz mélyében tették, mindamellett Teleki 1686. Haller Jánost
él apró tengeri állatokkal táplálkozik. Jún. és küldte Bécsbe, aki ott jún. 28. a nevérl elnevezett
júl. hóban fészkel a tengerpartokon, különösen szerzdóst kötötte. Budavárának idközben törszigeteken. Fészke egyszer, mesterkéletlen, de tént visszafoglalása azonban (1686 szept. 2.) anypehellyel jól ki van béllelve, a pelyhet a nstények nyira felcsigázta a császáriak követeléseit, hogy
önmagukból tépik ki. 6—8 szürkés-zöld tojást rak. most a D. és Haller-féle tervek mellztével
(ejtsd:

(1.

o.)

(cátsd: dönnet),

;

;

;

;

;

;

;

;

;

—

;

—

—
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Caraffa tábornok szigorúbb föltételek alapján követelte ErdéljTiek megadását. Teleki pedig a nyomasztó helyzet súlya alatt erre is ráállott. D. pedig,
kit Lipót jutalmul viddini püspökké nevezett Id,
visszavonult Prágába a Domonkosrend kolostorába, ahol meghalt. V. ö. Századok 1870. és az
Erdély történetérl szóló írod. Diplomatarium Al-

vinczianum

Dunois

Dun-sur-Auron

Dunquerqne, város, 1. Dunkerque.
Dunsinane (ejtsd: dönnszinnen), domb Perth

skót
countyban, 15 km.-nyire Perthtól. 330 m. magasra
emelked csúcsán Macbeths-Castle romjai láthatók.

Itt

Macbeth (1056)

vesztett

csatát, trónt és

életet.

Dtins Scotns, Johannes, hires skolasztikus
éleselmüsége miatt Dodor subtüisnak neveztek, szül. Dunstonban, Northumberlandban (mások szerint Dunban, Irlandban), 1274.
(mások szerint 1265), megh. Kölnben 1308. A
ferenciek közé lépett s Oxfordban tanult. 1307ben teológiai doktorrá avattatott Parisban,
hol még ugj'anaz évben tanítani kezdett. Néhány hónappal késbb Kölnbe ment, ahol nemsokara meghalt. Külön iskolának, melyet az 6 nevérl Scotismusnak neveztek, s mely ellentétben
állott a Thomismussal, Aquinói Tamás filozófiájával, lón alapítója. A scotismus ereje inkább a laritika, mint a pozitiv alkotás e krit^ azonban nem
lépi túl a skolasztika körét. Scotus is a filozófiát a
teológia szolgájává teszi szilárdan ragaszkodik a
dogmákhoz, de szkeptikus a dogmák filozófiai bizonjitékai iránt. Fontosak Scotus lélektani és etikai
tételei, melyek közt a legfbb, hogy az akarat
elbbre való az értelemnél. Elkeseredett harc tört
ki a Scotisták és Thomisták közt, mely fleg az
immaculata conceptio (Scotus ennek a védje) körül vált legersebbé. D. összes mveinek kiadása,
mely azonban mégsem teljes, megjelent 1639. Leidenben 12 kötetben, kiadója Lucas Wadding, aki
D. életrajzát is hozzácsatolta. Régibb mvek a
Scotismusról Johannes de Rada, Controversiae
teologicae inter S. Thomam et Scotum ete. Vénet.
1599. és Ck>lon 1620. V. ö. az újabbak közt Erdmann, Grundriss d. Gesch. der Phil. ; PranÜ,
Gesch. der Logik, III. Morus, l'Histoire de la
phUosophie scolastique (Lyon 1882); Werner,
Johannes D. (Bécs 1880) fluzanski, Essai sur la
phil. de D. S. (Paris 1887) Seeberg, Die Theologie
des S. D. (Leipzig 1900).
Dunstable(eijt8d:döimsztei)i), város Bedford angol
countyban, vasút mellett, (1911) 8062 lak., szalmafilozófus, kit

(2 köt.).

(ejtsd: dtinoá),

—

rógi franclaországi tarto-

mány

a Loir mindkét partján. 1000 körül lett
grófsággá, 1382. Bloishoz csatolták, 1391. az orTéansi herceg vette meg 1707. került a francia
koronához. Ma Eure-et-Loir, Loir-et-Cher és Loiret départementok részeit alko^a. Fvárosa volt
Chateaudun.
Donois et Longneville (^tsd: dtinoá e longviii),
Jeati, grófjle Bátard d'Orléans, sziü. Parisban
1^2 nov. 23., megh. Layban 1468 nov. 21. Természetes fia volt a burgundi párt által 1407. Parisban meggyilkolt Louis d'Orléans hercegnek.
Mini kapitány és kamarás Károly dauphint (a késbbi VII. Károly) szolgálta s egyideig, mint kezes,
a bretagnei herceg udvarában tartózkodott (1422).
A M. Károly halála után megújult francia-angol
háborúban 1427. felmentette Montargist s Orléans városát mindaddig hsiesen védelmezte, mlg
1429. az orléansi szz a város felmentésére érkezett. Legyzte azután az angolokat Patay mellett
(1429 jún. 18.), kiszorította az angol hadakat a nyugati tartományokból és Parisból. Ez idben nyerte
;

Dunois grófságot, melyrl magát ezentúl nevezte.
Tagja volt a fnemesek szövetkezetének a király
ellen (1440), az ú. n. «praguerie»-nek, de társait
hamar otthagjia, 1442. kiragadta Talbot angol
vezér kezébl Dieppe-t s ezért a király tábornokká
nevezte ki és Longneville grófsággal ajándékozta
meg. XI. Lajos alatt ó is tagja volt az urak ligájának (pour le bien pubüc) s ezért Lajos 1464. összes
birtokai- s méltóságaitól megfosztotta, de a kierszakolt conflansi békében (1465) visszanyerte azokat. Unokája, Iranrms, 1505. a Longneville herceg címet kapta s IX. Károly és XIV. Lajos a D.
család tagjait a királyi család vérbeli hercegeinek
jelentették ki. 1516-han megszerezte I. Louis herceg a neufcháteli szuverén fejedelemséget, melyet
utódai Valengin grófsággal gyarapították.

Dnnoon (esjted: dönon), város Argyle skót countyhan, a Clyde-öböl Ny.-i partján, (1911) 6859 lak.,
látogatott tengeri fiirdvel az argylli hercegek
kastélyának romjaival.
Ihinoyer (^tad: dunoajjé), Barthélemy Charles,
;

;

;

:

;

;

;

kalap- és kosárfonással, csipkekészítéssel.Cramner
érsek a D.-i templomban hirdette ki a VIII. Henrik és aragoniai Katalin elválására vonatkozó határozatot.

Dunstan

925 körül,
szerzetes és a híres
Glastonburj- apátság apátja, késbb worchesteri,
londoni és végre canterburyi érsek lett. A szer(esjtsd:

megh. 988 máj.

dönszt'n), szeni, szül.

19.

Elbb

francia nemzetgazdasági író, szül.

Carennacban zetesség eszméjének Angliában legkiválóbb képdec. 4. A jú- viselje. Befolyását az uralkodókra fóleg egy új,
iiusi uralom alatt préfetséget viselt, majd 1838. igazságos törvénykönyv szerkesztésére és a dán
az államtanácsba lépett, melynek 1851-ig, III. Na- háborúk által megviselt ország föllendítésére érpóleon államcsinyjéig volt tagja. Az akadémia tag- vényesítette. Emléknapja máj. 19. V. ö, Stubbs,
jai közé választotta. Mvei közül fontosabbak
Memorials of Saint D. (London 1874).
1786 máj.

20.,

megh. Parisban 1862

L' Industrie et la rnorale considérées dansleursrapports avec le société (2 köt.. Paris 1825) ; Nouveau

Dnnstanborcngh

Castle {ejtai: dönsztenbörro
a northumberlandi parton Embleton mellett
traité d'economie sociale (1830)
Esprit et mé- fekv várrom (Anglia), még a rómaiak eltti korthode Qomparéee de 1' Angleterre et de la Francé ból való. A közelben fekv tornyot (Dunston meldans les entreprises des travaux publics (1840) lett) Duns Scotus szülhelyének tartják.
De la liberté du travail ete. (3 köt., 1845) Le seDun-sur-Auron ejtsd dön satír oron) V. Don -le-Roi,
cond empire et une nouvelle restauration
{2 k. város Cher francia départementban, az Auren part1865) Notices d'economie sociale (1870). V. ö. ján, vasút mellett, (i9oi) 3884 lak., k- és vasércFtZíay,Loeuvreéconomique de Ch.D.(Parisl899). bányával, vasolvasztással, gazdasági gépgyártáskaszi),

:

;

;

.

;

Rícai Nagy LeisSama. VI. ki.

(

.

.

:

-

Dunszt-kötés
sal; szép

gót templommal.

Azon régi ersség

romjai máig is láthatók, amelynek ablakából Richemont connétable 1426. Giacot, VII. Károly
kegyencét az Auronba dobatta.
Dunszt-kötés. Elterjedt neve a pároló borogatásnak. Vízzel, alkohollal, v. más párolgó folyadékkal itatott anyagot (vászon, vatta) vízálló
réteggel (Billroth-battiszt, viaszos vászon stb.)
borítva kötünk a beteg testrészre, úgy hogy a
használt folyadék párája el ném illanhat s a brrel állandó érintkezésben marad. L. Borogatás.
Duntocher (ejtsd: döntocher), elbb önálló város
Dumbarton skót countyban, jelenleg Glasgow
(1. 0.) egyik városrésze.
Dunyov István, honvédezredes, szül. Vingán
Temes vm. 1815., megh. Olaszországban, Pistojában 1889. Mint ügyvéd lépett be 1848. a honvédek közé, eleinte hadbíró volt, késbb Gál
László segédtisztje kapitányi ranggal. Több csatában vett részt, a nagykátaiban megsebesült.
1852-ben az osztrák haditörvényszók Pesten
tíz évi várfogságra ítélte, melybl hatot Josefstadtban töltött, honnan 1859 szén szabadon
bocsájtatván, egyideig Pesten a magyar kertétársulatnál talált alkalmazást,
szeti
azután
külföldre vándorolt; 1860. Garibaldi hadseregébe lépett, hol ezredesi rangot nyert. A volturnói ütközetben lábát vesztvén, olasz nyugdíjból
élt haláláig, részben Kossuth társaságában. 1859
óta számos cikket írt különböz, fkép nemzetgazdasági tárgyakról, magyar ós olasz lapokba.
Önállóan megjelent
fold és fokozatos meghódítása. A földrajz és kereskedelem története
24 eladásban. Boccardo Jeromos után ford. (Pest
1872). Igen vonzó és tanulságos földrajztörtónelmi
Duo (lat.), kett, 1. Diíetto.
Duodec (lat. diiodecim a. m. tizenkett), 1.
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—

Duparc

Duodrama

kétszemélyii dráma.

a. ra.

Duo-hengersor,

1.

Hengerm.

Unola (zene), olyau rendhagyó ritmikus képlet,
amelyben két hangjegyérték ugyanannyi id alatt
játszandó, mint máskor
májú kóta. Jele 3

három

—

hasonló for-

Duolo (ol.) a. m. fájdalom az ebbl alkotott
mszó con D. a. m. fájdalmasan.
Duo si faciunt idem, non est ident
;

zenei

:

(lat.) a. m. ha kett ugyanazt teszi, az még sem
ugyanaz azaz a cselekedetek aszerint különböznek, hogy kitl erednek, s aszerint Itélendk
is meg.
;

Duotal, tuberkulózis ellen használt gyógyszer,,
lényegében guajakolkarbonát.

Duoviri (lat.), 1. Duumviri.
Dnp., természetrajzi nevek mellett Duponchel
Philippe francia tudós (1774—1846) nevének rövidítése.
Histoire naturelle des lépidoptéres
de la Francé (Paris 1821—40, 13 köt., Godart-ral

Mve

:

együtt).

Dupanloup

(ejtsd,

dupamu),

Félix Antoine Phi-

lippe, francia püspök, szül. Szavojában, a
béry melletti Saint-Félixben 1802 jan. 3.,

Chammegh.

Lacombeban (Isére) 1878 okt. 11. Pappá szentelegymásután több plébániára küldetett és
nemsokára mint az orléansi hercegek hitoktatója, hitszónoklatai által nagy hírnévre tett szert.

tetvén,

1838-ban

mába

mint a

küldetett,

párisi érsek vikáriusa Róhonnan mint római prelátus és

mintteol. doktor tért vissza. 1841. a párisi egyetemen a szónoklattan tanárává neveztetett ki. Elénk
és érdekes eladása nagyszámú hallgatót szerzett a Sorbonnenak. 1849-ben orléansi püspökké
lett és ezen id óta még feltnbb munkásságot
fejtett ki, vallási, politikai és társadalmi téren
egyaránt. 1854-ben a írancia akadémia tagjának
választotta, de onnan 1871. kilépett. A vatikáni
zsinaton
ellenezte legjobban az infallibilitás kiTizenkettedrét.
Duodecima, a diatonikus hangsorban a 12-ik mondását, de midn a dogma kimondatott, ennek
fok, pl. a kis c-tl számítva g^. Egyúttal neve alázatosan alávetette magát.Összegyüjtött mveit
már maga kezdette kiadni és meg is jelentek
Uyen két hang által határolt intervallumnak.
D. mér- Oeuvres choisies (4 köt., Paris 1861) Nouvelles
Duodecimális (lat.) a. m. tizenkettes.
tékrendszer V. beosztás az, melynél a magasabb oeuvres choisies (7 köt., u. 0. 1873—75). Legneveegység tizenkét alacsonyabb egységre van be- zetesebb mvei: De l'éducation (3 köt., Orléans12 hüvelyk, a hüvelyk
12 Paris 1850 1857, eddig 10 kiadásban forog közosztva. Pl. a láb
-D. vagy dodekadikus számrendszer kézen); Delahaute éducation inteUectueUe (u. 0.
vonal.
az, melynek alapszáma 12 (egy tucat), úgy, 1866) Lettres sur l'éducation des flUes et sur les
mint a közönségesnek 10. B rendszerben a szoká- études,'qui conviennent aux femmes dans le monde
sosO, 1, 2, 3,4,5, 6,7, 8, 9 számjegyeken kívül még (u. 0. 1879) Le mariage chrétien (7. kiad. 1885)
a tíz és tizenegy jelölésére is külön jegy kellene Histoire de N. S. Jésus Christ (1869); Méthode
générale de catéchisme (1841, 2 köt., 2. kiadás
s csak tizenkett volna az els kétjegy szám.
B rendszerben pl. 23 két tucatot és 3 darabot, te- 1861, 3 köt.) Le Christianisme présenté aux hommes du monde (1844, 6 köt.) stb. V. ö. Lagrarige,
hát huszonhetet jelentene.
Duodecímola, olyan ritmikus képlet, amely Vie de Mgr. D. évéque d'Orléans (3 köt.. Paris
tizenkét hangot ölel fel és ez a tizenkét hang 1879) Purt, D. nevelési elvei (Budapest 1886)
ugyanannyi id alatt játszandó, mint máskor Branchereau, Journal intimé de Mgr. D. (Paris
hangjegy. Jele ez
hasonló formájú
n yolc
(1902). Magyarul megjelentek A szeptember 15iki konvenció és a dec. 8-iki enciklika. Ford. Füssy
Duodecim tabnlae (lat.). A rómaiak tizen- Tamás (Pest 1865) Az 1869-iki egyetemes zsinat. Ford. Ágoston Antal (Pest 1868).
kéttáblás törvénye.
Dupapiátra, község, 1. Kömöge.
Duodenitis, a gyomorvégi bélnek (duodeDuparc (ejtsd düpárk), Charles Louis, petronum) hurutja, 1. Bélgyuladás.
Duodenam, 1. Belek.
gráfusésmineralógus, geníi tanár, szül. 1866 febr.
Daodi (franc, ejtsd: duodi), a francia forradalmi 13. Carougeban, Genf mellett. 1900 óta a kémiai
laboratóriumok igazgatója. Mvei közül fleg
naptárban a décade-nek)í második napja.
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Dupín

Histoire partículiére
1806)
des plantes orchidées recueUlies sur les trois lles
australes d'Afrique, de Francé, de Bourbon et de
Madagascar (u. o. 1822) ; Mélanges de botanique
et des voyages (u. o. 1811) Cours de phytologie
ou de botanique générale (u. o. 1819) ; Histoire
(1802) c. operájának politikai célzásai miatt D.-t d'un morceau de bois (u. o. 1805) és Bssais sur
rövid idre számkivetették. 1836-ban akadé- la végétation consídérée dans le dóveloppement
mikussá választották. Legjobb színmve La pri- des bourgeons (u. o. 1809). Nevének rövidítése
son militaire; figyelemre méltó Les délateurs növénynevek mellett Pet. Th.Y. Thou. Tiszteletére
nevezték el az Aubertia Bory rutaféle növényt.
(Paris 1819) c. szatírája.
Dnpe (franc, ejtsd: dOp) a. m. rászedett, meg- Dupin (ejtsd düpeS), 1 André Marié Jean Jacq nes
(az idsebb), francia politikus és jogtudós, szül.
csalt duperie, csalás, becsapás, rászedés.
Duperré (ejtsd: dtt— ), Vidor Guy, báró, francia Varzyban 1783 febr. l.,megh. Parisban 1865 nov.
tengernagy, szül. La Rochelleben 1775 febr. 20., 10. ügyvéd, tanár volt s 1815. képvisel lett,
megh. Parisban 1846 nov. 2. A haditengerészetbe Ekkor" adta ki De la libre défense des accusés
lépvén, gyorsan emelkedett pályáján s miután cím nagy feltnést keltett munkáját. A júliusi forradalom után a bourgoisie pártjára állt s La révolutöbb Ízben kittínt, márl812.az Adriai tengeren
köd francia és olasz hader fvezérévé nevezték tion de 1830 (anonim. Paris 1832) c. munkájáki. A száz nap alatt Toulont védte a MarseiUeben ban a forradalom jogosultságát bizonyította. D.-t
kikötött angol-szicíliai csapatok ellenében. 1818- az akadémia tagjai közé választotta. A képviselban átvette a francia állomások parancsnokságát ház nyolcszor ruházta rá az elnöki tisztet, melyet
az Antillákon. 1823-ban a Cadiz ostromára rendelt 1848. is viselt. Mikor az Orléans- vagyonok konhajóhadat vezérelte, 1830. pedig részt vett Al- flskálására vonatkozó rendelet megjelent, a nyilgéria elfoglalásában. 1830-ban pairré és tenger- vánosságtól visszavonult. Mint az ú. n. gallikán
naggyá, majd pedig a tengerészeti fhivatal el- szabadsá^k erélyes pártolója, 1854. Montalemnökévé nevezték ki. 1834— 36-íg tengerészeti mi- berttel nagy feltnést keltett vitába keveredett.
niszter volt és ugyanezt a tárcát rövid ideig a 1857-ben Napóleon alatt a semmítszéknél a már
Guizot-féle minisztériumban is megtartotta. V. ö. egyszer viselt fóprokurátori tisztet újra elfoglalta.
Mint praktikus jogászt nagyra becsülték, jogi
Chassérimi, Vie de l'amíral D. (Paris 1848).
Du Perron (ejtsd dUperoS), Jacques Davy, fran- munkái Líbertés de l'Église gallicane (Paris 1824,
cia egyházi fró, szül. St.-Loban (Manche) 1556 új kiad. 1860)
Glossaire de 1' ancien droit frannov. 24., megh. Parisban 1618 szept. 5. Elkel Qais (Laboulayejel 1846) Opuscules de jurispruhugenotta családból származott, 1577. katolizált, dence (1851) Réquisitoires, plaidoyers et discours
1587. pappá szentelték, 1592. évreuxi püspök, de rentrée (14 köt., 1834—73) ; Mémoires (1855—
1604. bibomok, 1606. sensi érsek és fóalamízsnás 1561).
lett. Egyike volt a legbátrabb s legsikeresebb hit2. D., Frangois Herre Charles, báró, francia
\atázóknak. IV, Henrik hitehagyásában elkel áUamíérflu, nemzetgazdasági fró és mérnök, az
része volt, fáradhatatlanul küzdött a gallikanizmus elbbinek öccse, szül. Varzyban (Niévre) 1784
ellen és sokat tett a trienti zsinat határozatainak okt. 6., megh. Parisban 1873 jan. 18. 1819-ben a
érvényesülése érdekében. Hitvitázó iratain kívül, Conservatofre des árts et métiers tanárának nemelyek sorából a Traitó du sacrament de l'Eucha- vezték ki. 1824-ben bárói címet kapott, 1827.
ristie és a Réfutation de toutes les observations képvisel, 1837. pafr, 1848. az alkotmányozó, 1849.
tirées des passages de St. Augustin válnak ki pedig a törvényhozó gylés tagja lett s mint Uyen
könnyen folyó prózájukkal és ers dialektikájuk- a királypárti többséggel szavazott. Az 1851-iki
kal, szívesen irogatott formás francia és latin londoni világkiállításon mint francia meghatalverseket is. V. ö. Féret, Le cardinal D. (Paris mazott mködött 1852. Napóleon elnökszenátorrá
1877) J. B. LeLot, Essai historique sur la confé- tette. Az államcsíny és az orléansí család birtorence tenue a Fontainebleau (u, o. 1889).
kaínak lefoglalása után szakított a politikával és
Du Petit-Thouars (egtsd: dti p'tituár), francia csa- a tengerészeti ffelügyelségrl is leköszönt. Flád, mely több jeles tengerészt adott FranciaorVoyages dans la Grande-Bfetagne (Paris
szágnak. l.D.,^6e/ (1793— 1864), tengernagy, kö- 1820—24, 6 köt.) c. alatt jelent meg. Egyéb mvei
rülhajózta a földet és megszállotta a Tahiti-szige- közül megemlltendk Développements de géoteket. Müve: Voyage autour du monde sur la frégate métrie (1813) Discours et levons sur l'indusfrie,
Vénus (Paris 1840—49, 11 köt.).
Géométrie et
2. Z>., le commerce, etc. (1825, 2 köt.)
Aristide Áubert, felfedez (1760—98), kitnt 1778. mécanique des árts et métiers (1825
27, 3 köt.,
az angolokkal vivott tengeri háborúban, elesett 2 kiad. 1829) Le petit producteur franpais (1827,
az abukiri csatában.— 3. D., Lmis Marié Aubert, 7 köt) Forces commerciales et productives de la
francia botanikus, szül. Boumois várában (Anjou) Francé (1827, 2 köt.) ; Force productive des na1758 nov. 5., megh. Parisban 1831 máj. 12. Eleinte tions depuis 1800 jusqu'á 1851 (1851, 4 köt.).
katonai pályára lépett, s mint hajóstiszt 1792.
3. D., Maurice, George Sand apja, 1. Sard.
testvérével, Aristide-del Isle-de-France, Mada4. D., Phüippe, francia ügyvéd, D. 1. és D. 2.
gaszkár és Bourbon szigeteken utazott. Mvei
öccse, szül. Varzyban 1795 okt. 7., megh. NizzáHistoire de végétaux recueillis dans les lles de ban 1846 febr. 14. Legidösbik bátyjával együtt a
France,de Bourbon et de Madagascar (Paris 1804)
restaurációnak leghevesebb ellenfeleihez tartozott,
Histoire desvégétauxrecueillisdansles llesaustra- de a júliusi forradalom után az új kormányhoz sze-

említésre méltó Recherehes géologlques et pétro:

les d'Afrique (u. o.

:

du Mont-Blanc (Genf 1898).
Dupaty, Emmanuel, francia szinmíró, szül.
Blanquefortban (Gironde) 1775 júL 30., megh. Parisban 1851 júl. 29. Vígjátékai és vaudevillejei
nagyon tetszettek. Les valets dans l'antichambre
gi-aph. SUT le massif
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Duployé

megvédte Lajos Fülöp királyt több rend- csekély, gyüjtlemezét (kollektor) a második sTöbb ízben képvisel is volt. rít megtöltésére alkalmazzák, ami az elektromosTörvényszéki beszédeit Eugéne fla adta ki Plai- ságnak már nagyobb mennyiségét idézi el. Ha
még ez sem volna elég, a második srít gyjtdoyers címen (Paris 1868, 3 köt.).
Dupla (lat.), duplum a. m. ketts.
D., a lemeze viszont az els srít töltésére szolgál stb.
büliárdjáteknál az oly lökés, melynél a saját go- Bennet, Nicholson készülékei az imént jelzett
gödött

s

beli gyanúsítás ellen.

—

lyónk a két találás között egyszer érinti a keretet.

Dupla virág, 1. Teljes virág.
Duplázó (zene), 1. DíSZiiéS.

XIV—

XVII. sz.-ig a zsoldba
Duplazsoldosok, a
fogadott csapatoknál azok a tapasztalt harcosok,
akiknek kétszerannyi zsoldot adtak, mint a fiatal
katonáknak a D.-k többnyire jobb fegyverzettel és tökéletesebb vérttel is voltak ellátva.
'
Duplessis (ejtsd: dUpiésszi), Georges, francia miivészettörténetíró, sziil.Chartresban 1834 márc.l9.,
megh. 1899 márc. 26. A párisi Bibliothéque Nationale metszetgyiijteményének volt re és a grafikai
mvészetre vonatkozó sok mvet irt. A legnevezetesebbek Notice sur la vie et les travaux de
Gérard Audran (Lyon 1858) Histoire de la gravure en Francé (Paris 1861) Essai de bibliographie des ouvrages relatifs á l'histoire de la
gravure et des graveurs (u. o. 1862) Histoire de
la gravure de portrait en Francé (u. o. 1875)
Histoire de la gravure (u. o. 1879)
Les Audran
Les portraits dessinés per J. A. D.
(u. 0. 1892)
Ingres (u. o. 1895). Bouchot Henrival együtt adta
ki a Dictionnaire des marques et monogrammes
de graveurs (1886 87) c. mvet.
Du Plessis-Mornay, francia államférfli 1.
;

célra szolgáltak. Testek elektromozására szolgál
a Varley-féle D.; mivel ez alkalmas a sokszorozási folyamat megmagyarázására, álljon
itt rövid ismertetése. A mellékelt vázlatos ábrán
a feketén kihúzott J. és
ívek szilárdan álló és
teljesen szigetelt vezetket jelentenek, ezek a
megosztok (induktorok) a közelükben lev 1, 2,
3, 4-el jelölt ívek egymástól elszigetelt, de mozogható vezetk ezek az átvivk, melyek a nyíl
irányában forognak; a, b, c, és d fémi érintkezést
eszközl rugók, melyek idközönként az ábránlátható összeköttetést eszközlik. A c és d-vel jelölt
rugókat Varley eszközén szilárd fémhuzal (ced)

5

;

;

:

;

;

;

;

;

—

Mornay.

Duplex
D.

libelli

m. ketts, kétszeres, kétrét.
két haszna van a könyvnek. D.

(lat.) a.

dos

est,

9

actio a. m. ketts kereset, máskép mixta adio : vegyes kereset, oly kereset, melynél mindegyik fél

mint felperes és alperes szerepel. Ilyenek

pl.

az

autotipiai
reprodukció,
Duplex-autotipia,
mely szerint egy és ugyanazon képrl két egyenl
nagyságú nyomtatásra alkalmas klisét készítenek, de a reprodukálandó színek különböz fényes árnyhatásai szerint, melyeket azután egymásra nyomtatnak. Az els rendesen tónuslemez,
a második pedig a rajzot ábrázoló lemez.
Duplex-lángzók, 1. Petroleum-lángzók.
Duplex-rendszer, 1. óra.
Duplex-távíró, 1. Távíró.
Duplicarii (lat.), a rómaiaknál azok a katonák, akik az ellenség elleni harcokban szerzett
érdemeikért kétszerannyi zsoldot és élelmet
kaptak, mint amennyi bajtársaik számára meg
volt állapítva. L. még Daplazsoldosok.
Doplicatum (lat.) a. m. másodlat. Ha az okirat több eredeti példányban készül, azoknak
egyike elsödlet, másika másodlat
mely tehát
nem tévesztend össze az eredetinek másolatával
(kópia) — harmadika harmadlat stb. lesz. A má-

—

sodlatok leginkább váltóknál szerepelnek. L. Váltó.
Duplícidentata (áiiat), kettösfogú rágcsálók,
a rágcsálók (1. o.) egyik alrendje.
Duplika (lat.), perirat, magyar neve viszonvá:

Periratok.

kötötte Össze, mely a földdel is összeköttetésben
megosztó csekély mennyiség elekállott. Ha az
tromosságot kap, az 1 átviv megosztás által
elektromosságot nyer. Midn ez
ugyanannyi
forgatás által a 2 helyzetbe jut, negativ elektromegosztónak, miáltal ettl a
mosságát átadja

A

osztályperek.

lasz. L.

Duplikátor.

—

B

3 helyzetben ismét elektromosságot nyer (megosztás által) s ezt a 4 helyzetben A-nak adván át,
ennek elektromosságát ersíti. Az J. és .B töltéseinek ersítése ki is számítható. Elmés szerkezet W. Thomsonnak készüléke, mely vízcseppek
esése által közvetíti az elektromosság ilyen átvitelét és ersítését. A D.-nál történ sokszorozási
folyamathoz hasonló a Holtz- és Töpler-féle in-

fluenda-gépek mködése.

Duploye (ejtsd: dupioáiié), Emilé, a legelterjedtebb
francia gyorsirási rendszernek feltalálója, szül.
Notre-Dameban 1833. Fiatal korában úgy, mint
késbb tanítói és papi állásában, behatóan foglalkozott a gyorsírással. Majd Parisba költözött s
1860. kiadta els gyorsirási tankönyvét, idközben kifejtett saját rendszerérl: Sténographie
D., ou l'art de suivre, avec rócriture, la parole
etc. cím alatt, mely Franciaországban gyors és
nagy elterjedést biztosított nevének. Rendszere
a szokásos helyesírási szabályoktól eltér s inkább
a fonetikára fekteti a fsúlyt. És habár a D.-féle

gyorsírás a szemnek nem is szép s használhatóDuplikáció (lat.) a. m. kettzés.
Duplikátor,két sürítselektroszkópból áll; hogy- sága bizonyos tekintetbon hézagos, mégis nagy
ha az els sürítön az elektromosság még nagyon elönye,hogy könnyen tanulható. A rendszert több

Duplum
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idegen nyelvre átültették. V. ö. J. Depóin, An- Lettre sur l'Espagne en 1808 (Paris 1823) Lettre
nuaire sténographique International (Paris 1900): sur la campagne en Autriche (1826).
3. D., Pierre, fi'ancia dalkölt, szül. Lyonban
Thierry-Mieg. Examen critique des sténographies (Versailles 1900) ; Archiv fiir Stenographie 1821 ápr. 23., megh. u. o. 1870 júl. 24. Les deux
(Berlin 1877, 1878, 1885, 1891); Magazin für Ste- anges (1842) c. költeményét a francia akadémia
megkoszorúzta s a Dictionnaire de l'Académie
nographie (u. 0. 1884).
Duplám (lat.) a. m. másodlat in duplo, két szerkesztségében adott neki állást, hol D. 1847-ig
maradt A februáriusi forradalom után a szocializpéldányban, párban. L. Duplicatum.
Dup-nica, város Ny.-i Bulgáriának Küsztendil mushoz szegdött s üyen szellem verseket irt,
nev járásában a Dzenna és Szmma összefolyá- emiatt 1851. hét évre Lambessába számkivetették. Le chant des ouvriers c. versét az elvtársak
sánál. (1905) 11;231 többnyire keresztény lak.
munkás-marseillaise néven világszerte éneklik.
Dnponchel, PJiilippe, 1. Dup.
Dupondíus (lat.) a. m. két font, a régi római Többet érnek a falusi élet örömeit dicsít dalai
súlyméiték-redszerben két as (1. o.). Mint pénzda- (Boeufs, Foins, Cerises, Sapins stb.), melyek ninrab a D. késbb is két as-t jelentett, mikor már az csenek minden báj nélkül. Dalai, melyekhez maga
csinálta a dallamokat is, összegyjtve Chants et
as nem fontszerinti volt.
Dupont(eút8d:dQpon), l.Ja<^e5C7íaWe5,máskép chansons (3 köt., 1852—54; 9. kiad. 1871) és
D. de rEure, francia képvisel, szül. Neubourgban Chants et poésies (7. kiad. 1861) c. alatt jelentek
(Normandiában) 1767 febr. 27., megh. Rouge- meg. V. ö. P. Mariéton, J. Souíary et la pléiade
perriersben (Normandia) 1855 márc. 2. A nagy lyonnaise (Paris 1884).
nömnr),
Dn Pont de Nemours (^tsd: dfipon
forradalom és acsászárs^ idejében az ötszázak tanácsának tagja, az evreuxi büntet törvényszék el- Pierre Sámuel, szül. Parisban 1739 dec. 14., megh.
nöke, 1811 óta pedig a roueni császári törvényszék Amerikában 1817 aug. 6. 1763-ban egy kis érteelncke és a törvényhozó testület tagja volt. A re- kezésével vonta magára Quesnay és Turgot figyelstauráció megfosztotta hivatalaitól, azonban 1817. mét, kikkel azután állandóan igen szoros összemegint megválasztották képviselnek s mint üyen köttetésben állott. 1765-ben a Journal de l'agriculegyik vezére lett a szabadelv ellenzéknek; 1830. ture, du commerce et des finances c. folyóirat
Lajos Fülöp igazságügji miniszterré és fópecsét- szerkesztje lett, amelyet ersen flziokrata szellemórévé nevezte ki, állásáról azonban hat hónap ben vezetett. Ezért annji támadás éite, hogy meg
múlva a minisztérium szabadelv tagjaival egj-ütt kellett válnia a laptól, amelyben Qitesnay-nek
lemondott, hogy az ellenzék táborába visszatérjen. Physiocratie címmel kiadott
elször látott
Ez idtl fogva több izben viselte a kamara elnöki napvilágot. Késbb az Éphémerides du citoyen c.
tisztét. 1848 febr. 24. D. ült a képAiselház elnöki lap (1. Baudeau) vezetését vette át. 1773. kiadta
székében, midn a köztársaságot kikiáltották, s az Table raisonnée des principes de léconomie poliideiglenes kormánj't megalakították, melynek el- tique c. munkáját. Ezután Lengyelországba ment,
nökévé is választották. Az államcsíny után teljesen honnan, midn Turgot miniszter lett, királyi pavisszavonult a politikától. Összes mvei a Collec- rancs visszahívta, s Turgot fölhívására kidolgozta
tlon des économistes c. vállalatban jelentek meg Mémoire sur les municipalités c. munkáját. Turgot
bukása után számzték. A forradalom idején Ne1846.
2. D., Ikerre, de l'Étang, gróf, francia tábor- mours választotta képviseljévé. Az alkotmányozó
nok, szül. Chabanaisban 1765 júl. 14., megh. Pa- gylés feloszlása után a sajtó terén mködött, s
risban 1838 febr. 16. Elbb a hollandi szolgálatban egjike volt XVI. Lajos legutolsó híveinek, amiért
álló francia légióba, 1791. pedig a francia had- Robespierre elfogatta. A direktórium alatt az ellenseregbe lépett be. A direktórium alatt a topográ- zéken volt s midn számzték, Amerikába vándofiai hivatal fejévé és a hadidepöt igazgatójává rolt ki. Innen azonban visszatért Parisba, hol mint
nevezték ki. Fructidor 18. megfosztotta állásai- a kereskedehni kamara titkára, majd ebiöke. Napótól, de brumaire 18-án Napóleon érdekében rész- leon intézkedései ellen izgatott. 1809— 1811-ig
vett az államcsíny végrehajtásában 1800. kitnt kiadta Turgot munkáit. 181 4-ben az ideiglenes
Marengónál s ez év szén mint Piémont kormány- kormány titkárává lett, de a száznapi uralom alatt
zója Toscanába tört, hol ideiglenes kormányi szer- újból Amerikába ment. Említett mvein kívül D.
vezett és az osztrákok túlnyomó haderejét Poz- fbb munkái : Philosophie de l'univers (3. kiad.
zolo mellett legjzte. 1804-ben Napóleon grófi Paris 1790) ; Opuscules morales et philosophiques
rangra emelte, 1806— 7-ig a poroszok ellen har- (u. 0. 1805) ; Collection des principaux économistes
colt s lényeges része volt a friedlandi gyze- (2. kiad. u. o. 1846). V. ö. ScheUe, D. d. N. et l'école
lemben (1807 jún.). 1808-ban egy hadosztály élén physiocratique (Paris 1888).
Córdobáig zte a spanyol felkelket, de ekkor szeDupont-f éle lpor, fusttelen lpor, mely nitrorencséje elhagyta
a fölkelk vezére, Castanos, cellulózból (lgj'apot) és nitrobenzolból áll. A 16Baylen mellett bekerítette és fegyverletétefre gyapotot vízben, arra való készülékkel, egyenlekényszerítette. Emiatt Napóleon császár 1813-ig tesen szétoszlatják és azután nitrobenzolt elegj'ífogva tartotta. A Bourbonok visszatérése után tenek hozzá. E tömegnek lassú keverése közben
hadü^Tuiniszterré lett (1814), de oly reakcio- apró szemecskék keletkeznek, ez a D. Robbantó
nárius terveket koholt, hogy XVIII. Lajos kény- szemek használják.
;

;

d

mve

;

;

telen volt öt

néhány hónap múlva elbocsátani.

1815— 1830-ig

Dupont-White

(eijtsd:

dOpon yiit\Charl€S

Brook,

Charente départementját képvi- francia nemzetgazdasági író, szül. Rouenban 1807
selte a nemzetgj ülésen, hol a széls jobbpárttal dec. 7., megh. Parisban 1878 dec. 10. Nemzetszavazott. 1835-ben nyugalomba vonult. Müvei
gazdasági munkáit a külföld sokkal inkább mél-

—

Duporthit
tányolta,

mint

halála után

honfitársai, akik inkább csak

adóztak

54
D.

elismeréssel emlékének.
Essai sur les relations du

1846ban jelent meg
travail avec le capital

mve,

melyet (1847)
De la suppression de l'impót du sel et de l'octroi követett.
Legfontosabb azonban: L'Individu et l'État (1857) c. könyve. Nemzetgazdasági tanulmányaitól politikai szereplése (1870.
c.

—

Duprez

katonai képeket festett és különösen az 1870—
71-iki francia-német háborúból merítette legismertebb müveinek tárgyait. Említendk A három uralkodó találkozása a longchampi térségen
La Eonciére admirális a Le Bourget-i elrsön
(bordeauxi múzeum); Huszárezred vonulása;
Eugénia császárné szökése Parisból, stb.
Dupré (^tsd: dupré), 1. Giovanni, francia szár:

a decentralizáló-bizottság tagja volt) s politikai mazású olasz szobrász, szül. Sienában 1817
dolgozatai térítették el, amely utóbbiak közül La márc. 1., megh. 1882 jan. 10. Firenzében tanult.
Centralisation (1860) La Liberté politique (1864)
1842-ben nagy sikert aratott a holt Ábelt ábráLe progrés politique en Francé (1868) és Politique zoló bronzszobrával, melynek párját, Káint, 3
actuelle (1875) címeket említjük.
év múlva készítette el (mindkett a firenDuporthit, az aszbeszthez hasonló ásvány, mely zei Palazzo Pittiben). Míg ezek ers valószerürostos tömegekben terem Duporth szerpentinjé- ségtöl áthatott mvek, utóbb Canova müveinek
ben (Cornwall, St. Austell mellett).
hatása alatt antikizáló, allegóriái irányra tért át.
;

,

Duprat (ejtsd:

duprá),

l.Antoine, francia kancel-

Ide tartozik

:

Sappho, Ferrari-Corbelli grófn

sír-

Ferenc els és legjelentéke- emléke (Firenze, S. Lorenzo) A kereszt diadala
nyebb minisztere, szül. Issoireban 1463., megh. (Firenze, Sta Croce), stb. Legkiválóbb, nemes
1535. 1507-ben a párisi parlament elnöke lett. pátoszú, megkapó mve a sienai Misericordia teI. Ferenc 1515. kancellárrá nevezte ki. Ilyen minmetben lev Pietá-csoport (1860—65), terjedeségében tárgyalta I. Ferenc nevében Bolognában lemre nézve a legnagyobb Cavournak sok melX. Leóval a konkordátumot, mely a francia sza- lékalakkal díszített emlékszobra Torinóban (1872).
badságot és a francia nemességet kiszolgáltatta a Irodalmi mve Pensieri sull'arte e ricordi autokirályságnak. A királyi kegy megszerezte neki a biografici (Firenze 1879).
lár és biboiTiok,

I.

;

:

sensi érsekséget, 1527. pedig a bíbornoki kalapot.
2. Z)., GuiUaume, francia szobrász és médailFerenc távolléte és fogsága alatt (1525 26) a ki- leur, szül. Sissonneban 1574., megh. 1647. IV.
rály anyjával D. vitte a régensséget. V. ö. Du- Henrik és XIII. Lajos királyok korának ünnepelt
prat, Vie d'A. D. (Paris 1857) Hanotaux, Études képmás-szobrásza volt, mvészettörténeti jelenhistoriques I. (u. o. 1886).
tsége azonban els sorban emlékérmeiben rejlik,
2. D., Pierre Pascal, francia publicista, szül.
melyek révén e mfaj legnagyobb mesterei közé
Hagetmauban (Landes) 1815 márc. 24., megh. emelkedett. Emlékérmei a francia szellem és ízlés
1885 aug. 17. 1839-ben a történelem tanára lett ragyogó példái. Különösen kiemelendk emlékaz algeri gimnáziumban; visszatérvén Parisba érem IV. Henrik és Gábriellé d'Estrées képeivel
(1844), több köztársasági lapnak és a Revue indé- (1597) IV. Henrik és Medici Mária emlékérme, a
pendantenak volt munkatársa. A februári forrada- hátlapon szellemes kompozícióval (1603) Osztrák
lom után Lamennais társaságában megindította Anna, XIII. Lajos nejének emlékérme, stb. Mint a
a Le peuple constituant napi és a La politique du francia monnaie des médailles f vésnöke, D. készípeuple c. hetilapot. Az 1848-iki alkotmányozó tette a forgalmi érmekhez IV. Henrik és XIII.
nemzetgylésen a mérsékelt köztársaságiakhoz Lajos királyok arcképeit.

—

;

:

;

;

tartozott.

Az ö indítványára

hirdették ki Paris-

3.

D., Jules, írancía tájfest és körajzoló, szül.

ban 1848 jún. 24. az ostromállapotot s ruházták föl Nantesban 1812., megh. Isle-Adamban 1889 okt.
Cavaignacot diktátori hatalommal. Az 1851 dec. 8. Eleinte a sévres-i porcellángyárban dolgozott
2-iki államcsíny éjjelén elfogták s 1853. számz- és csak késbb képezte ki magát festvé. Az
ték. Eleinte Brüsszelben élt, ahol La libre re- 1831. évi Salonban lépett föl 5 tájképpel. Kécherche c. alatt irodalmi szemlét szerkesztett; peinek motívumait
néhány Angliában készült
utóbb Lausanneban megindította a L'Économiste mvét leszámítva
Franciaország tájai szolgálc. folyóiratot. III. Napóleon bukása után (1870
tatták. A francia tájfestés történetében igen kiszept.) visszatért hazájába s a nemzetgylésbe vá- váló helyet foglal el
egyik legjelesebb képvilasztatta magát, hol a széls balpárttal szavazott. selje a fontainebleaui iskolának, mely az ú. n.
1876 81-ig a képviselháznak tagja, azután pe- paysage intime-t juttatta érvényre. A megviládig chilei követ volt. Mvei közül fontosabbak
gítás nagy szerepet játszott nála és különösen a
Essai historique sur les races anciennes et moder- naplementét szerette és tudta nagy mvészi
nes de l'Afrique septentrionale (Paris 1845) Ti- ervel ábrázolni. Képein gyakran szerepeltet
mon et sa logique (u. o. 1845) Les tables de embereket és állatokat staffageként. 9 körajzot
proscription de Louis Bonaparte et ses complices is készített, melyek közül 8 a Szépmvészeti
(Lüttich 1852, 3 köt.) Les encyclopódistes, leurs Múzeum grafikai gyjteményében is megvan.
travaux, leurs doctrines et leur influence (Bru- Ugyanezen múzeum modern képtárában látható

—
—
;

—

;

;

,

;

xelles 1865); La conjuration contre les petits
états en Europe (1867) ; Les révolutions (1870)
Frédéric Bastiat (új kiad. 1878) L'esprit des révolutions (1879, 2 köt.). V. ö. Nigoul, Pascal D.
(Paris 1887).
Dupray (ejtsd: dttpró), Henri, francia fest, szül.
Sedanban 1841 nov. 3., megh. 1909. Pilsnek és
Cognietnek volt tanítványa, majdnem kizárólag
;

Major

Du

mellett c. olajfestménye.
Prel, Kari, 1. Prel.

Duprez (ejtsd: dttpré), Gübcrt Louis, francia tenorónekes, szül. Parisban 1808 dec. 6., megh.
Passyban

1896 szept. 23. Choronnál tanult j
Olaszországban már mint hírneves operaénekes tökéletesítette képességeit 1828— 37-ig s
ezóta mintegy 20 éven át a párisi nagy operában.

•

—

Dupuis

i

5

—

Dur

csodálták ragjogó, hajlékony és hatalmas hang- szeti tanszékre nevezték ki. Els volt a firanját s nagy énekmvészeiét. 1842— 50-ig a konzer- ciák közt, ki a nagy vererek lekötését traumavatórium énektanára volt 1845. megjelent ének- tüms aneurizmáknál eszközölte; hasonlókép egyike
iskolája L'art du chant címen ; érdekes a Souve- volt az els sebészeknek. Mk idült ficamok beigazítását megkisérlették. Foglalkozott szemnirs dun chanteur c. 1880. megjelent könyve.
Neje, szül. Duperron s leánya, Caroline, 1856 óta bajokkal is, különösen a könyflsztulák gyógjrításávan der Heuvel-né (szül. Firenzében 1832., megh. val. A sebészet minden részére kiterjedt figyelme,
Panban 1875 ápr. 11), ünnepelt énekesnk voltak. szorgalma, ügyessége és tudományossága a HótelDnpnis (ejted: düpui), Charles Irangois, francia Dieut, de magát a francia sebészetet is igen
tudós, szül. Trye-Chateauban (Oise) 1742 okt. 16., magas színvonalra emelte, üdvari sebésze volt
megh. Is-sur-Tüben, Dijon mellett, 1809 szept 29. XVin. Lajosnak és X. Káról jnaak. 1869-ben szülElóbb a lisieuxi koílégium, majd a Collége de városában szobrot emeltek emlékére. Mvei
Francé tanára volt. A forradalom alatt tagja volt Lecons orales de clinique chirurgicale faites a
a konventnek, az 500-ak tanácsának és végül a tör- l'Hötel-Díeu de Paris (1831—33); Traité théovényhozó testületnek, mely elnökévé is válasz- rique et pratiqae des blessures par armes de guerre
Mémoire surl'origine des constel- (1834); Mémoire sur une maniére nouvelle de
totta^
lations et sur rexpUcation de la fable par le mo- pratiquer l'opération de la taille (1836).
Duqnesne (^tsd: dákén), város Mc Keesport melyen de l'astronomie (1781), mely utóbb Origines de
tous les cultes, ou rellgion universelle (1794, 7 lett Pennsylvaniában, (i9oo) 9036 lak. Acélmvek
köt., új kiad. 1866 és 1876) c. munkájává széle- és vasolvasztók.
Dnqaesne (ejtsd: iskén)^braham. marquis, fransedett ki, azt a tételt állítja fel, hogy a mítoszok
cia tengeri hs. szül. Dieppeben 1610.. megh. Paés vallások csillagászati és fizikai allegóriák.
Dupay (ejtsd: döpüi), 1. Charles Alexandre, fran- risban 1688 febr. 2. 1643-ban svéd szolgácia politikus, szül. Puy-ben 1851 nov. 5. Tanárnak latba lépett. Megverte a dán és az egyesült dánkészült és 1874 óta több vidéki városban mkö- hollandi hajóhadat, úgy hogy Dánia kénytelen
dött mint a bölcsészet tanára. 1880 óta pedig núnt volt 1645. a brömsebrói békét megkötni.XIV. Lajos
felügyel. 1885. képviselnek választották, mely szolgálatában 1672-ig sikerrel harcolt Ruyter
állásban kül. közoktatásügyi kérdésekkel foglal- és Tromp ellen; azután a messzinai fölkelést
kozott. 1893 végén miniszterelnök és közoktatás- támogatta s csekély hadervel egy egész esztenügyi miniszter volt 1894—95. és 1898—99-ig deig küzdött Spanyolországnak és Hollandiának
pedig miniszterelnök és belügyi, ül. újra közok- túlnyomó hadiereje ellen, míg végre 1676. Mestatásügyi miniszter. Mrndannjiszor a radikálisok srna vizeiben az ellenséges hajóhadat teljesen
és szocialisták buktatták meg. A kamara több íz- leverte : Ruyter elesett és Szicília a franciák birben elnökének, ill. alelnökének választotta. 1900 tokába került. A király marquisvá tette, a tengeóta szenátor.
részeti tanácsba hí>ia s a nantesi ediktum fol2. D., Jean, francia hírlapíró és politikus, szül. függesztésekor elrendelte, hogy a protestáns D. a
Saint-Palaisben (Gironde) 1844 okt. 1. A Petit számkivetéstl megkíméltessék. Szülvárosa emPárisién munkatársa, végre fszerkesztje lett. lékszobrot emelt neki 1844. V. ö. Jal, A. D. et la
Mint a párisi hírlapírók egyestüetének elnöke és maríné de son temps (Paris 1872, 2 köt).
(1891 óta) a szenátus tagja, magára vonta WalDaquesnoy (^^d: dokénoá), flamand szobrászdeck-Roosseau figyelmét, aki a földmívelésügyi család. Id. D. Jérdme (megh. 1641. v. 1642.) volt
tárcát bizta rá (1899 jún.). 1902 máj. beadta le- atyja a család két leghíresebb tagjának. Fiai D.
mondását. 1911. a szenátus egyik alelnöke volt, Francois, szül. Brüsszelben 1594., megh. 1646.
1912 jan.pedíg a Poincaré-kabinetben közmunka- Atyjának volt tanítványa, azután Olaszországba
ügyi miniszter lett.
ment és o^XFrancesco Fiammingo néven nagy teDupny de Lömé (ejted: ddpöjd'ióm), Stanislas kintélynek örvendett, nagy megbízásokban részeCharles Henry Laurent, firancia tengerész- sült A Bemini-féle barokk mvészettel németalmérnök, szül. Ploemeurben 1816 okt. 15.. meeh. földi nehézkesebb,'de természetes fölfogását egj'esíParisban 1885 febr. 2. 1842-ben Angliába küldték tette. Különösen híresek voltak gyermekalakjai.
a vashajók építésének tanulmányozására vissza- Xagy szobrai Zsuzsanna szép szobra a Sta Matérve megírta Mémoire sur la construction des ria di Loreto templomban és Szent András óriási
bfttiménts en fer (1844) c. munkáját s eszerint szobra a római Szt. -Péter templom egyik fpilléépítették az els francia vashajókat. D.-t 1857. a rének fülkéjében.
D. Jérmé szül.
Ifj.
tengerészeti minisztorirmiba hívták meg s késbb 1602., megh. 1654. Fatalkori müve a Mannekenahajóépítészet igazgatója lett. Az utasításai sze- Pis néven ismert és népszer kútszobor Brüsszelrint építették az els csavarsorhajót és 1859. az ben. Bátyjával Olaszországba ment ós annak
els páncélos hajót. Paris ostroma (1871) alatt halála ut^ tért vissza hazájába, hol az olasz
«gy kormányozható léghajót szerkesztett, melvet mvészet ers hatása alatt keletkezett szá1872. próbáltak ki. 1877 óta D. örökös tagja volt mos
látható, így leghíresebb mve, Triest
a szenátusnak, hol a Bonaparte-párttöredékhez püspök gazdag sfremlóke a genti St. Bavo temptartozott.
lomban, 4 apostol nagy szobrai a brüsszeli szé;

—

:

Fmve

:

:

:

;

:

:

—

mve

Dnpuytren (^itad: dapOitreS). GuiUaume, báró,
francia sebész, szül. Pierre-Buffléreben 1777 okt.

kesegyházban

Du Qaoin

stb.

város Illinois DNy.-i
4353 lak. szén- és sóbányászat.
itt mködött a Hótel-Dieuben, melynek 1815.
Dar (lene), mint hangnem 1. Hangsorok.
«lsö sebésze volt. 1812-ben az egyetemi sebé- Durterc a. m. nagy terc
Dur-hámios olyan
6.,

megh. Parisban 1835

febr. 8.

Parisban tanult,

részén,

(1900)

(ejtsd: dúkoin),
;

—

—

Dur.

56

—

Durana-fém

akkord, amely három hangból, még pedig egy (1865) festette a lillei múzeumban lev Vassassiné
(A meggyilkolt) c. képét, melynek tlgyes komponagy és egy kis tercbl áll.
Dur., növénynevek mellett Duroi Johann Phi- zíciója és megrendít naturalizmusa igen tekinlipp, orvos s 1765— 71. Veltheim gróf harbkei kert- télyes mvészi képességrl tesznek bizonyságot^
jének felügyelje nevének rövidítése. Szül. Braun- Késbbi mvei már kevésbbé jelentékenyek. Paschweigban 1741 jun. 2., megh. u. o. 1785 dec. 8. risba visszatérve, az arcképfestésre adta magát.
Dendrologiai munkája: Die Harbke'sche wilde Fleg a hölgyeket és a gyermekeket szerette
Baumzucht(Braunschw. 1771-72, két köt, 1791- ábrázolni. Képmásai nevezetesebbek: Keztyüs
hölgy (a párisi Luxembourg-múzeumban) Hölgy
1800 3 köt., kiad. Pott bvítve).
Dura (állat), az örvös puplikán madár (Palaeor- kutyával (a lillei múzeumban) Kékruhás gyer;

;

nis Torquatus Bodd.) arab neve.
Dura V. durrJia (növ.), 1. Durra.

Dura Máté,

szül.

író,

1859 szept.

8.

Tanulmá-

nyait Debreczenben és Budapesten végezte. Elbb
a honvédelmi minisztériumban, azután a fvárosnál lett tisztvisel. Versei, elbeszélései és tárcacikkei több napi- és szépirodalmi lapban jelentek

meg. Önállóan megjelent müvei

:

Szke Duna-

Rajoní^' e7eí (költ. 1892)
1889)
gás (1902); szerkesztette ezenkívül A legszebb
népdalok (1898); Szerelmesek könyve (1900);
Magyarok Daloskönyve (1906) gyjteményes müveket. Költeményeiben a hazafias szellem, családiasság és emberszeretet hangja uralkodik.
Durabilis (lat.) a. m, tartós durabilitás, tartósság.
partról

{költ.

;

;

;

Darae

capacitatis

(lat.) a.

m. nehéz fej v.
nem hajtó em-

hajthatatlan, makacs, rábeszélésre
ber.

Durák (oroszból vett szó, a. m. ostoba). Nálunk
igen népies társas kártyajáték. Magyar kártyával
ketttl fölfelé tetszés szerinti számú játékos játszhatja, de legmulatságosabb, ha csak négyen
játsszák. Minden játékos választ egy színt magának
atoutul. A kiadott kártyára a jobb kéz felé ülknek
egymásután kell tenniök és pedig úgy, hogy a
fekv kártyát színben és rangban fedezze. Ha nincs
az illetnek ütkártyája a felvetett színben, akkor
ütheti saját atoutjával. Ha atoutja sincs, akkor felveszi. Ha az asztalon lév kártyát akár színnel,
akár atoutval ütötte, saját kártyáiból még egyet
tesz rá tetszése szerint. így megy köröskörül s a
csomag egyre nagyobbodik, míg egy szerencsétlen
játszó nem tudván ütni, kénytelen az egészet felvenni. Kinek elfogytak a kártyái, kiesik a játékból, míg végül az összes kártyák egy kézbe kerülnek s ez a D. Nem szokták pénzre játszani, a D.
vesztesége annyiban áll, hogy tréfásan kigúnyolják, néhol szakajtót, papiros süveget tesznek a
fejére s azt viselni tartozik, míg más nem lettD.

mek,Vandal grófiié, Croizette kisasszony lóháton,
Pourtalés grófné, Astomé, Henner fest, továbbá
az En famille c. csoportkép. A hetvenes évek közepe óta ismét fest történeti és genreképeket.
Medici Mária apoteózisa (mennyezetkép a Luxembourg-palotában), Krisztus sírbatétele, Vízió, Andromeda, Bacchus. Legújabbi arcképei és modelltanulmányai (Lelin, Danaé, Lucica) megint mint
a széls naturalizmus képviseljét mutatják.A tájfestés terén is mködik (Napnyugta Provenceban).
V. ö. Alexandre, Carolus D. (Paris 1903).
Duran, Prófiát, héber grammatikus és filozófus^
szül. a XIV. sz. második felében Katáloniában.
1391-ben kényszerbl keresztény vallásra tért, de
titokban zsidó maradt, majd elhatározta, hogy
Palesztinába szökik, ahol szabadon élhet vallása.
szerint.D. leghíresebb
az Al tehi kaabotechai
(Ne légy olyan, mint apáid voltak) cím szatíra,
amelyet barátjához, Bongimohoz intézett, amiaz a keresztény hitben való maradásra buzdította. Ez a szatíra korrumpált latin címmel (Alteca Boteca) mint keresztény egyházi vitairat is
forgalomba került annyira finom a szatíra éle,
hogy észre sem vették, hogy tulajdonképen zsidá
iratot terjesztenek. D. írt egyéb zsidó vitairatokat
is, továbbá geográfiai és csillagászati mvet:
Choseb Haéfod címen, egy grammatikai mimkát
Meoszé Éfod s a zsidóüldözések történetét Zichron

mve

dn

;

:

Hasemodoth.

Durán, Agustin, spanyol kritikus és irodalomtörténész, sziü. Madridban 1789 okt. 14-., megh.
u. 0. 1862 dec. 1. Filozófiát, jogot, történelmet
tanult és sokat foglalkozott a küLfóldi és spanyol
irodalommal. 1836-ban a madridi Nemzeti könyvtár fkönyvtárosa, 1854. igazgatója

lett.

Ugyan-

ekkor a spanyol akadémia is tagjává választotta.
1855-ben a magánéletbe vonult vissza. írásaiban
arra törekedett, hogy a spanyol szinmírást a
francia hatás alól felszabadítsa, a nemzeti érzületet ébressze és az érdekldést a népies költészet
Dura mater (lat.), a legküls, kemény agy- felé terelje. Mvei Sobre la decadencia dói Teatro
velburok, 1. Agyvelöburkok.
Duralis, ami a espanol (Madrid 1828, névtelenül) El vergel de
las trés toronjas (u. o. 1816) stb. a Biblioteca de
D.-hoz tartozik.
Dnramen (lat.) a. m. a fa keménye, a fák autores espanoles cím vállalatban (10. és 16. köt.)
fatestének belsbb és régibb része (gesztfa és Romancero generál (u. o. 1828 32., 5 köt., 2»
érettfa v. szinfa). Keményebb és többnyire sö- kiad. 1849—51., 2 köt.) címen mintegy 2000 rotétebb szín, mint a fiatalabb szijács vagy hárs- máncot bocsátott közre és Talia espanola címen
(u. 0. 1834, 3 köt.) ó-spanyol komédia-gyjteményt
réteg. Szoros értelemben a. m. fa (lignum).
Duramil, burgonyakeményítbl készített por, adott ki.
Durana-fém, 2"25o/o ónt és antimont, l-7o/o.
amelyet enyv és kazein helyett a festészetben
vasat és l-72o/o alumíniumot tartalmazó sárgaréz,
alkalmaznak.

—

:

;

—

Doran

Carolus, francia festö, szül. melyben az utóbbit 64.79o/o vörösréz ós 29-49o/o
Elször szülvárosában Sou- cink képviseli. Olvad 950—1000 C« körül. Melechon tanítványa volt, majd Parisban és Rómában gen a kovácsvasnál is könnyebben kovác8olhat6
képezte tovább magát. Az utóbbi helyen leginkább s az is jó tulajdonságai közé tartozik, hogy a sóa népélet tanulmányozásával foglalkozott. Ekkor sav, kénsav, lúgok és tengervíz hatásának ellenáll.
(ejtsd: duran),

Lilieben 1837 júl. 4.

Durance
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—

Durando

Durance (^tad: dttránsz), a régiek i>rMew^m-ja, et pratique de braidisme ou hypnotisme nerveux
370 km. hosszú mellékfolyója a Rhóne-nak Fran- stb. (1860). Saját neve alatt jelentek meg Essais
ciaország DK.-i részében. Mint kis patak a Ge- de physioíogie philosophique (1866) Les origines
névre-hágón, a Cháteau-Jonan (2514 m.) lábánál animales de l'homme (1871); Le Merveilleux
ered és mindjárt fölveszi a nálánál 10 km.-rel scientiflque (1894) Nouvelles recherches sur l'eshosszabb Claréet v. Clairéet, azntán a Cerviérest. thótique et la morale (1899) Variétés philosophiKilépvén a bessée-i szorosból, beleszakad a Pel- ques (1900).
3. D., Marié Aicgnsk, francia zeneszerzbl
vouxról jöv Gyronde, azntán a Guil, az Ubaye.
A Hautes-Alpes département elhagyása után Bas- lett zenemkiadó, szül. Parisban 1830 júl. 18. Je:

;

;

;

ses-Alpesba lép át, a Bnech-sel, Bleonne-nal, Asse- les orgonajátszó volt, Benoist tanítványa 1870.
val és Verdonnal bvül, határul szolgál Vaucluse vásárolta meg Schönewerck-kel a Flaxland-féle
és Bouches-du-Rhóne közt, fölveszi a Calavont és nagy kiadóüzletet. Fleg a harmónium-irodalmat
4—5 km.-nyire Avignontól két ágban, amelyek a gyarapította.
4. D., Mortimer, sir, angol diplomata, szül. 1850.
Courtine s:5igetet fogják körül, torkollik. Mint rohanó hegyi folyó csak egyes részeiben tutaj ózható. 1879-ben Roberts tábornok titkára lett, 1880. peVizét több csatorna táplálására használják ilye- dig az indiai alkirály magántitkára. 188-ben Lonnek: a marseillei, crapponnei, az Alpines-, a donba került a külügyi hivatalba. 1893 szept
azzal a fontos feladattal küldték Afganisztán emirCarpentras- és a Quinson-csatoma.
jéhez, ki mindig az oroszokhoz szított, hogy vele
Durancei ablak, l. Alpok.
Duránci, durhó v. dwzó (növ., duraeinus), a szövetséget kössön, ami sikerült is neki (L Afgamandulafélék, különösen a szilva meg a barack nisztán). 1903-ban washingtoni nagykövetnek
;

;

gyümölcsének keményebb húsú fajtája, amelynek
a húsa a csonthéjától nem válik el, ellentétben a
magvaváló fajtáéval. A kett között átmenet is
tapasztalható, különösen az szibarackoknál, ezek
t. i. a félig magvaváló gyümölcsüek.
Durand(eiitsd:dUraS), l.J.ííce, leánynevén íleMry,
francia írón, szül. Parisban 1842 okt. 12. megh.
Boulogneban (Paris mellett) 1902 május 24. Ifjú-

nevezték

ki.

Duránd

(Durelsdorí), nagyk. (elbb rendezett
tanácsú város) Szepes vm. késmárki j.-ban, (i9io>

636 német és tót lak., szeszgyárral. Egyike volt
a 16 szepesi városnak, ü. p. Késmárk, u. t. Leibicz. Róm. kat plébániatemploma a XV. sz.-ból
való, régi haranggal. Szz Mária szobrát Heraclius
Lubomirszky álUtotta fel van itt harangércbl
korát Szent-Pétervárott töltötte s már itt kezdett öntött keresztkút a XV. sz.-ból.
Dnrand-Agreement, 1. Afganisztán (törirogatni. 1872-ben férjével, Emil D.-nal Parisban
telepedett meg és Henry Grévüle néven egyike ténete).
lett a legkedveltebb regényíróknak. Könnyed és
Durand-féle szer, 1 r. terpentinolaj és 3 r.
tetszets formában írt regényeiben jobbára orosz- éter keveréke, mit régebben epekkólika esetén
országi tapasztalatait értékesíti. Legjobb mve
adtak.
Dosia (1876), mely akadémiai díjat is nyert. EmDnrandi, Jacopo, olasz költ és történész, szül.
líthetk még: La princessse Oghéneff (1877); Sant'Agatában 1737 júl. 25., megh. Torinóban,,
Sonia (1877) Un violon russe (1878) Rose Rozier mint a szardíniái kormány kamara- elnöke, 1817
(1882) La fllle de Dosia (1887) Chant de noces okt. 28. Históriai munkái közül felemlítend:
(1889) Un vieux ménage (1893) Un peu de ma Sulla storia degli antichi popoli deli' Itália (Torino
.vie(1897); Zoby (1900); La mamzelka (1902); 1769) drámái összegjüjtve Opere dramatiche c.
Le roi des milliards (1904) stb. Magyarul meg- alatt jelentek meg (u. o. 1766).
jelentek Dosia, ford. Zichy Kamilla (Budapest
Durando, Qiacomo, olasz tábornok és államférfiú, szül. Mondoviban 1807 febr. 4., megh. 1894^
1881) Eltnt. Ford. Szokolay Kornél (u. o. 1882)
Fokról fokra. Ford. Nyáry László (u. o. 1882 és aug. 23. Jogi tanulmányainak végeztével poliSylvia vlegénye. Ford. br. 0—y (u. o. tikai összeesküvésbe keveredett, minek folytán
1886)
1883); Kleopátra. Ford. Fái J. Béla (u. o. 1886); 1831. Svájcba s innen Belgiumba kellett meneA barátn. Ford. br. 0—y (1889) Chénerol. Ford. külnie. 1832-ben Portugáliában Dom Miguel
Fekete József (u. o. 1893) A második anya. Ford. ellen, 1835. pedig Spanyolországban a karlisták
Ricklné Veszprémi Susanne (u. o. 1893) Árulás. ellen küzdött. 1844-ben kiadta De la réunion
Ford. Huszár Imre (u. o. 1897) Az anya múltja de la péninsule ibérique par une aUiance entre les
(u. 0. 1898, 2 köt.); Aurette (1899 és 1904)
Egy dynasties d'Espagne et de Portugál (Marseille) c.
anya múltja (u. o. 1902) Egy régi háztartás (u. o. mvét. Piemontba visszatérve, Mondoviba inter1904) Az asszony kegyelmébl. Ford. Zempléni nálták. Ott írta a Della nazionalitá italiana (Paris
P. Gyula (u. o. é. n.); Kis hercegn (Ifj. regény- 1846) c. munkáját, mely az egj'séges és alkotmátár é. n.); Az eskü. Ford. E. K. (Esztergom nyos Olaszországnak eszméjét oly meggyzleg
é. n.) Marva. Meghitt. 2 elb. Ford. Fái J. Béla fejtegette, hogy egy csapásra népszervé vált s
;

;

;

;

;

:

:

;

:

;

;

;

;

;

;

;

:

;

;

(Budapest

mve pár hét alatt 7 kiadást ért. A kormány azon-

é. n.)..

Joseph Pierre, francia flziológus és filo- ban kénytelen volt a szerzt. Ausztriára való tekinzófus, szül. Grosban 1826 jún. 16., megh. 1900 tetbl, hazájából kitiltani. D. csak 1847. térhenov. 17. Eleinte fleg orvosi tanulmányokkal fog- tett vissza, ekkor munkatársa lett az újonnan alalalkozott és fontos munkákat írt a hipnotizmusról, pított L'Opinione napilapnak, s Cavour, Santa
késbb a fllozóflára tért át, melyben Leibniz mona- Rosa és Brofferióval együtt arra kérte Albert kidológiájához hasonló elméletet vallott. Orvosi mü- rályt, hogy szabadelv alkotmányt adjon Piemontveit. Dr. J. I. Philips név alatt adta ki, ilyenek
nak. Az 1848. szabadságharc kezdetén önkéntes
Electro-dynamisme vitai (1853) Cours théorique csapat élén betört Lombardiába és a novarai
2. 1).,

;

Dura

necessitas
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csatában mint Albert király szárnysegéde mköViktor Emánuel alatt is hü maradt a nemzeti
párt hitvallásához, Cavom'-ral bens barátságot
kötött és 1855 máj. 31-tl kezdve néhány hónapig
(mint Lamarmora helyettese) a hadügyminiszteri
tárcát kezelte. Ratazzi minisztériumában (1862)
mint külügyi miniszter szerepelt. 1860-ban kinevezték szenátorrá, 1861. pedig tábornokká és a
legfbb katonai törvényszék elnökévé. 1884-ben
pedig a szenátus elnöke lett.
dött.

—

Durazzo

igazgatója, majd a Santa Maria di Loreto igazgatója lett. Noha a dallamos nápolyi iskola híve,
szinte kizárólag egyházi zenemveket írt. Kézirat-

ban maradtak fenn müvei a párisi konzervatóriumban 13 mise, sok más egyházi m, 12 madrigál, 6 zongoraszonáta, a bécsi udvari könyvtárban
:

pedig Lamentatio-k.
rendezett kiadást.

Zongoramveibl

Schletterer

Durante causa durat effectus

(lat.) a.

m.

a míg az ok fennáll, a hatás is tart.
Dura uecessitas a. m. dira necessitas (1. o.).
Durantis, Wilhelmus, francia jogtudós, szül.
Durangit (ásv.), arzenát a következ összetétel- Puimissonban (Languedoc) 1237., megh. Rómában
lel Na(AlP)As04
egyhajlású rendszerbeli, vere- 1296 nov. 1.; kánonjogi tanár volt Modenában,
sessárga, ers üvegfényü kristályokban Mexikó- azután fontos pápai hivatalt kapott Rómában s
ban terem (Coneto, Durango államban).
1286. mendi (Languedoc) püspök lett. 1295-ben a
Durango, 1. Mexikó egyik bels állama, Si- pápa újra Rómába hítta romagnai helytartónak.
naloa, Chihuahua, Coahuila és Zacatecas államok Fmunkája: Speculum judicale, mely mintegy
és Tepic territórium között. Területe 98,650 km^; negyven kiadást ért (legjobb ezek közt az 1612-iki)
lakossága (spanyolok és indiánok) (1910) 436,147. s mely után D. a Speculator melléknevet nyerte.
Ny.-on a Sierra Madre magas hegyvidéke, K.-en Még ismertebb D.-nak Rationale divinoram ofüciorészben sivatagszerü, részben termékeny fensík. rum c. liturgiái munkája, melynek régebbi kiadáFolyói közül a Rio de Mezquital a Csendes- sai, különösen a mainzi 1459-iki, a köjiyvnyomóceánba, a Rio Nasas és az Aguanaval a coa- tatás mesterségének leghíresebb termékei.
huilai lagunákba (Laguna de Parras és de Víesca)
Duras, Oldrich, cseh sakkmester, a fiatalabb
ömlenek. Éghajlata egészséges, bár a hmérsék- sakknemzedék egyik legtalentomosabb tagja,szül.
leti szélsségek nagyok. Az ess idszak jún. —
1882 okt. 30. Humnyban. A mesteri címet Barszept. Ffoglalkozás a juh- és marhatenyész- menben Rubinsteinnel együtt nyerte el 1905.
tés és (fleg K.-en) a íöldmlvelés (kukorica, búza, 1906-ban a bécsi osztrák-magyar sakkversenyen
hüvelyesek, cukornád, gyapot). A bányászat második lett, míg 1908. a nemzetközi mérkzé{ezüst, vas, ón, arany, ólom, petróleum, aszövö- sen Maróczyval, Schlechterrel osztozkodott az els
fonóipar ós kereskedelem említésreméltó. Vasutai- díjon ugyanezen évben Prágában tartott sakknak hossza kb. 800 km. Az el-paso— mexikói vo- versenyen Schlechterrel együtt els lett.
nal átszeli az állam K.-i sarkát. Egyéb vonalak
Duratio (újlat.) a. m. megkeményülés.
(E.-ról) El Oro-ig, (K. felöl) D.-n át Cuanacevi-ig
Durazno, Uruguay egyik bels departamentója.
hatolnak. Fvárosa D.
2. D. (máskép GuaTerülete 14,809 km^, (1910) 44,413 lak. Marhadiana, v. Ciudad de Vidoria), D. mexikói állam tenyésztés. Fhelye D., a Yí folyó és a Montefvárosa (1926 m. t. sz. f. mag.), a Rio Tunal videóba viv vasút mellett, kb. 2000 lak.
mellett, a má^esesvasból való Cerro del MerDurazzo (szlávul Drac, törökül Purc, albácado hegytl E.-ra (8 km), földmível- és bánya- nul Duresszi), egykoron jelentékeny és virágzó,
vidéken, h- és ásványvízforrások közelében. most nagyobbára romokban hever város SzkuAlapíttatott 1563. a guarizamey-i ezüstbányák tari török vilajetban, sziklás félszigeten, az Ad:

;

;

—

;

fölfedezése óta lendült fel. Épületei kormányzói
palota, városháza, színház, kórház, pénzver,
:

kollégium, székesegyház. Lakossága (1910) 34,085.
3. _D., város Vizcaya spanyol provinciában, a
D. folyó ós a bilbao— zumarragai vasút mellett,
régi falakkal. Kardgyártás. Lak. {i9oo) 4319.
Duráni, a nyugati afgánok, az ú. n. pastunok

—

egyik tájnyelvi ága Herat és Kandahar között,

számuk közel 1 millió. Nyelvük iráni, indus
mekkel keverve. írásuk az arab bet egyik

ele-

vál-

tozata. Fajukból származott az afgán birodalom
megalapítója, Ahmed (1724) a dór doran (idk
gyöngye), honnan a D. név is származik. A D.-k
Afganisztán vezet eleme. V. ö. Roskoschny,
Afgán und seine Nachbarlánder (Leipzig 1885)
Hanna, The second A. war (London 1904).

Durante (lat.) a. m. tartama alatt pl. D. minre aetate kiskorúság alatt; D. m/itrimonio,
;

házasság tartama
alatt

;

D.

alatt

;

vita, életében

D. viduitate, özvegység
D. lite, a per tartama

;

alatt.

Durante, Francesco, olasz zenekölt, szül.
FrattaMaggiore-ban (a nápolyi királyságban) 1684
márc. 15., megh. Nápolyban 1755 aug. 13. Római
tanulmányévei után 1718— 42-ig a Sant'Onofrio

riai-tenger egy széles öble mellett, kat. érseki szókhely, 5000 lak., düledez kfalakkal, egy bizánci
citadella romjaival, rakodóparttal, a parti mocsarakon átvezet 240 m. hosszú híddal; az osztrákmagyar Lloyd-hajók állomáshelye és egy osztrák- , j
magyar konzul székhelye. Kikötje, bár régi és
J
'

elhomokosodott. Középalbániában a legélénkebb
és legfontosabb, mivel a balkáni kikötk közül
legközelebb fekszik Olaszországhoz. Kereskedelme csak Trieszttel és még néhány osztrák és
magyar kikötvel van. A kivitel cikkei gyapjú,
köles, búza, lenmag, nyers selyem, juh- és kecskebrök, tölgyfa és pióca. D.-nál végzdik az Adrián
átvezet tenger alatti kábel. Közelében széntelepek vannak. D., a görögök Epidamnsa, az illir
taulantiaiak földjén 625. Kr. e. Fhalius korintusi
vezértl alapított gyarmat volt; polgárháborúi
szolgáltattak közvetetlen okot a peloponnezoszi
háború kitörésére. A rómaiaktól, akik 229. Kr. e.
fónhatóságuk alá vetették, Dyrrhachium nevet
nyert késbb római gyarmattá vált. 48. Pompetáborhelyévé tette Caesar ostrom alá fogta,
jus
de két ízben vereséget szenvedett. Cicero számzetése helyéül választotta. Virágzása akkor volt
legnagyobb, midn a IIL sz.-ban Epirus nova ró:

;

f

;

'

—

Durazzöi Károly
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—

Durcás

—

V. ö. Katona,
mai tartomány fvárosává tették. 481. Theodorik, magyar király lett, 1. Károly.
a keleti gótok királya, a X. és XI. sz.-ban pedig Hist. Crit. IX. 314, 330, 517. L; J^ A.,
a bolgárok ostromolták és foglalták el. A bolgá- N. Lajos kir. 103., 112., 124., 158., 161. 1. Hist.
roktól Dukas Mihály elvette és hercegségként Hung. Fontes El. 151. Turul (1878 VI. kötet 73.).
Dúrba (nSv.), 1. Oynodon.
Bryennios Nikephorosnak adományozta. A XIII.
Durbachit (ásv.), egy csülámszienit kzet, amely
században Mihály, a Konstantinápolyban detronizált dinasztia egyik tagja, Epimsz deszpotaságot a gránit körül lamprofiros szegélyt alkot. Nevét
alkotta itt, amelyhez egész Albániát és Thesszá- a Baden nagyhercegségben lev Durbach helység
liát is hozzácsatolta.

1257-ben

vejére, Manfréd királyra

II.

Mihály deszpota után nyerte.

ha^a. 1272— 1302-ig

csekély megszakítással az Anjonk birták ekkor
Velencének, 1501-ben pedig a törököknek jutott
;

birtokába. Régi templomai és egyéb épületei részint a .345-iki földrengés alkalmával, részint a
különböz háborúkban és a török uralom alatt
teljesen elpusztultak.
Durazzói Károly herceg, János durazzói herceg ós Perigord Ágnes fia, H. (Sánta) Károly unoI. Károly királjimk unokatestvére. A magyar királyi házzal aldíor jött elször összeköttettebe, midn Máriát, Johanna húgát, ki Istvánnak,
I. Nagy Lajos királjimk öccsének volt szánva,

kája,

cseUel sikerült nejévé tennie. E merényletével
Johanna királyn és a tarantói hercegek haragját magára vonta. Mindazonáltal az Anjouk
magyar ágának kiszorításában egj'etértett elleneivel akkor, midn VI. Kelemen 1344. határidt tzött ki Endre herceg megkoronáztatására ; Aimericus perigordi bibornok, pápai követnek terve elé,

hogy Endrét meg ne koronázhassa, akadályokat
gördített. Nemsokára volt alkalma Károlynak,
hogy Johanna és társai ármánykodását visszafizesse. De Beaux Bertrand fbíró karhatalmat
kért Endre herceg gyilkosai kézre kerítéséhez,
Károly a nápolyi nép tetszése mellett elég szigorúsággal állott a vallatás élére. Nemcsak ezt tette,
hanem a nuralommal elégedetlen nápolyi furak
élére állott s a magyar királyt hítta meg a szicíliai trón elfoglalására. De midn neki volt kilátása Calabriára, hátat fordított a magyar királynak, st 1347. körülvette Aquilát, honnan csak
Lajos király közeledtének hírére távozott. Ekkor
Johannával szövetkezett s Capua eltt táborba
szállt a magyar király ellen, de mikor észrevette,
hogy az ország nagy része meghódolt Lajosnak,
s Nápoly is mellette nyilatkozik, a magyar király
mellett kezdett tüntetni. Midn Lajos 1348. Aversába érkezett, Károly Róbert tarantói herceggel
felkereste. Lajos öccseiket is oda hivatta, velk
raépen bánt, pedig már magyar tanácsosaira hallgatva, föltette magában,

hogy

elteszi

ket láb

alól.

Dúrban v. Port d' Úrban (Port Natal), az
ugyanily nevíí grófság fvárosa Natal afrikai angol gyarmatban, a d. sz. 29" 50' alatt, Pietermaritzburgtól 80 km.-nyire. Éghajlata enyhe a
középhómérséklet jan.-ban 23 és júl.-ban 16 fok.
Amíg 1904. lakossága 69,903, addig 1908 dec. 31.
csak 60,224, a kik között európai 27,327, benszülött 17,860 és ázsiai (fként Indiából) 15,057
volt. Kikötje, amely az egész gyarmat, st részben Transvaal kereskedelmét közvetíti, a Táblaés Delagoa-öböl között a legjobbnak nevezhet.
Bejáratát régebben zátony veszélyeztette, újabban
azonban métyítették úgy, hogy a kikötbe 6'5 m.
mély járatú hajók is bemehetnek (1906-ban 931
hajó 2.280,361 t. tartalommal futott be.) D.-t
1846. alapították s még 1850. is a mostani szép
utcasorok helyén elefántok kalandoztak. V. ö.
Bamett und Sweeney, Natal the State and the
Citisen (London 1904) Gullingworth! s Natal Almanac-Annual, D.
Dorbancs (áUat), 1. Durbincs.
Durbancs szöU, 1. Juhfarka.
Durbar, angol Kelet-Indiában ünnepélyes kihallgatás, udvari ünnep, amelyet az alkirály v.
bensziüött fejedelem tart, vagy maga a császár,
ha Indiát meglátogatja, mint legutóbb 1911-ben,
amikor V. György angol király és India császárja
Delhiben fogadta az indiai fejedelmeket.
Durbincs (Aceriyia Cuv.), a Sügérfélék (Percoidei) családjába tartozó hal-nem, nyergesen összeforrt ketts hátsörénnyel
áUkapcsain és ekecsontján kefefogakkal. Hazánk vizeiben két faja
tenyészik. A vágó D. (Acerina cernua L.) íves
hátú, tompa orrú, zömök test, úszói és kopoltyúfodje szúrósak színe olajzöld, barnás pettyekkel
tarkítva, oldalai rezessárgák, hasa fehéres, az
úszószárnyakon alapszíne néha szennyes agyagsárgává változik. Húsa finom, jóíz. Néha 20—25
cm. nagyra n. Folyókban és elevenebb viz tavak
partjainak közelében él, nagyon falánk s apróbb
állatokat fogyaszt. Tüskéinek szúrása nagyon fájdalmas és ers gyuladást okoz. A selymes D. (Acerina schraetser L.) majdnem egj'enes hátú, tüskéi
vékonyak, háta ezüstfehér, oldalain három keskeny csík vonul végig, úszói a hátsörényúszó
kivételével sárgák. Húsa finom és jóíz. Eleven
folyású vizekben él, igen fürge és falánk, 20 22
cm. nagyra n. Mindkét faj április— május hónapokban ívik. Hazánkban mindkett elég gyakori
a vágó D. népies neve : durda, disznóhal, dör:

;

;

;

Hasztalan figj'elmeztették Károlyt a veszélyre,
nem akart hitelt adni a tudósítóknak. Egy lakoma
alkalmával a király szemére lobbantotta Károlynak becstelen tetteit, hogy Endre koronáztatását
késleltette, Máriát elrabolta,
a szicíliai trónra
hívta s most vele szembeszállott, e dorgálás
után a hercegeket elfogatta s ket Laczkfy István
erdélyi vajda rizetére bízta. 1348 jan. 28. Lajos
ugyanazon helyen végeztette ki Károlyt, hol En- gécse, dörgicse, durbancs, maca, paptetü, tövisdrét meggyilkolták. Három nap muIva Nápolyba hal, tüskéshal, vargahal, vízi darázs stb. a selyvitték "holttestét s a Lorenzo Maggiore temp- mes D. nevei: serinc, száohal, Ilonahal, Uonalomában eltakarították. Jóval késbb leánya, keszeg, varsinta stb. V. ö. Hervuin 0., A magyar
Margit királyn márvány síremléket állíttatott halászat könyve II. köt. 673—675. lap.
atyjának. D. testvérének, Lajosnak fia lU. KáDurc, város, 1. Durazzo.

t

—

;

roly néven nápolyi,

II. (kis)

Károly néven pedig

Durcás

a.

m. dacoskodó, engedetlen, makacs.
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Durcblauclit

(ném.),

Durda, a durbincs

1.

Erlaucht.

népies neve.
Dnrdaíü ós D.-félék (növ.), 1. Isoétaceae.
Durdenit (ásv.), zöldes, szétdörzsölhet laza tö-

meg, amely a

'

(1.

o.)

telíurt kiséri.

+

Képlete

Fe2(Te03)8
4HjO.
Lelhelye Ojojoma kerület Hondurasban.
Durdik, Joseph, cseh filozófus, szül. Horitzban
(Csehország) 1837 okt 15., megh. 1902 jun. 30.
Prágában. Elbb gimnáziumi tanár volt, 1869. a
bölcselet magán-, 1882. a prágai cseh egyetem
felállítása után e szak rendes tanára lett. D. Volkmann tanítványa és a herbartizmus követje
volt. Munkái: Leibniz und Newton (Halle, 1869);
Vseobecná aesthetika (Általános széptan, 1875)
Opoesii á povaze lorda Byrona (Byron költészetérl és jellemérl, 1870) A morális haladásról
(csehül, 1884). Drámája: Stanislav a Ludmila.
;

Becsesek drámai mvekrl írt bírálatai. Byron
Kain-ját mesterien fordította le.
Duresszi, város, 1. Durazzo.
Duret (ejtsd: áüré), Francisque, francia szobrász,
szül. Parisban 1804 okt. 19., megh. 1865 máj. 26.
Bosiónak volt tanítványa. 1823-ban elnyerte a
Prix de Rome-ot és Olaszországba ment. Ottani
tanulmányainak eredménye D. legismertebb és
legkiválóbb mve, a Táncoló nápolyi halász bronzszobrocskája (1833. Paris, Louvre), mely meglepen természetes elevenségével, valószer kimunkáltságával az újabb francia szobrászat legjelesebb alkotásai közé tartozik. Már kevósbbé
sikerült D. hasonló tárgyú másik szobra, az Improvizátor (1839), mely szintén a Louvreban van
általában sohasem érte utói els kiváló müvét.
Parisban készített dekoratív ós monumentális
munkái közül említendk: 2 nagy allegorikus
bronzszobor Napóleon kriptájának bejáratánál a
rokkantak templomában Szt. Mihály kútszobra a
Place St. Miehelen, Rachel színészn szobra a
Comédie Fran9aise-ban stb.
;

D'ürfé, Honoré, francia

Durfey

író,

1.

Urfé.

Th&mas, francia származású angol költ, szül. Exeterben 1653., megh.
1723

(ejtsd:

dörfl),

írt. LegsikerülFíckle (1677) The plotting sisters (1691) nagyon kedvelték, de erkölcstelenségük miatt nem sokáig maradtak színpadon. Meg-

febr. 26-án.

tebbek

:

32 színdarabot

Madame

;

;

említendk

dalai és balladái is

:

Tales, morál and

comical (1706) Songs complete (1720).
Durga, indus istenn, 1. Párvati.
Durham (ejtsd: dörrem), 1. county Anglia É.-i
részében Northumberland, York, Cumberland,
Westmoreland és az Északi-tenger közt, 2621 km^
területtel, (1911) 1.377,176 lakossal. Ny.-i részét a
Pennin-lánc ágai borítják, amelyek a Kilhope
Lawban (669 m.) érik el a legnagyobb magasságukat köztük sok a legel, mocsaras hely. K-en,
a tenger mellett 25—28 km. szélességben a fold
halmos és termékeny. A Wear Ny.-ról K. felé
keresztülfolyik rajta a hegyesebb részekben az
É.-i partjának mellékeit Weardale forestnek, a
déli part mellékeit Tcesdale forestnek is hívják.
A Tyne és Tees határfolyók. D. fökincseit bányái
szolgáltatják; különösen gazdagok vas- és szénbányái, melyekben állandóan több mint 100,000
munkás dolgozik. Igen fontosak üveghutái is. Az
;

;

;

—

Durham

állattenyésztés a Ny.-i részekben virágzik híresek a tehenei. Ipara virágzó, különösen a vas-^
üveg-, papír-, br- és agyagipar. Kereskedelme,
különösen szénnel, igen élénk. Fvárosa : D. V. ö.
Fordyce, History and antiquities of the county of
;

—

D.
2. D., az ugyanily nev county fvárosa,
a Weartl körülfolyt emelkedett helyen, töbh
vasúti vonal találkozásánál, püspöki székhely,
(1911) 37.369 lakossal, szönyegszövéssel, papirés brgyártással, kalapok, vas- és réztárgyak
készítésével. Jelentékeny épületei a város legmagasabb pontján a falakkal körülvett székesegyház, the Abbey, normán stílusban (1093—
1480), Szt. Cuthbert és Beda Venerabilis sírjaival, a Hódító Vilmos által 1072. épített ersség, amelynek maradványai az egyetemi épületekben vannak a városház és az egyetem ez
:

;

;

utóbbit 1657. Cromwell alapította 1834. újra fölállították; kiváltságai ugyanazok, mint a cambridgei és oxfordi egyetemek kiváltsága mérnöki
és orvosi diplomákat is állíthat ki. Látogatottsága
csekély. D. könyvtárában, az angol történelemre
nézve fontos dokumentumokon kívül, Beda Venaribilis egyháztörténelmének kéziratát is rzik.
2 km.-nyire van NevüUs Cross, ahol 1346 okt. 17.
Neville Ralph a királyuktól, Bruce Dávidtól vezérelt skótokat teljesen megverte.
3. D., város
;

;

—

North-Carolína északamerikai államban, (i9oo>
6679 lak., igen jelentékeny szivar- és dohánygyárakkal. Johnson tábornok, a konfederáltak
vezére, 1865 ápr. 25. itt adta meg magát.
Durham (ejtsd: dörrem), John George Lambton,
D. grófja, angol államférfiú, sarjadéka a D. grófság srégi Lambton nemzetségének, szül. 1792'
ápr. 12. Londonban,

megh. Wight szigetén, Cowes-

1840 jún. 28-án. Mint a parlament tagja,
1821. a szavazati jog kiterjesztését és a három

ben,

éves parlamenti iilésszak behozatalát sürgette.
1828-ban báróvá és a felsház tagjává nevezték
ki; a Wellington-Peel-féle tory minisztérium
bukása uján pedig (1830) mint titkos pecsétr,
apósának, Grey grófnak kabinetjébe lépett. Nagy
része volt az 1831. és 32-iki reformbill keresztülvitelében; de midn látta, hogy Grey
a toryk felé kezd hajlani, kivált a minisztériumból (1833), mely alkalommal a királynéLambton viscountjává és D. grófjává nevezte ki.
A következ éveket Parisban és Pétervárott töltötte a diplomáciai pályán, miglen 1838., a kanadai zavargások idejében, az összes északamerikai
brit

és

gyarmatok fkormányzójává, altengemaggyá
diktátori hatalommal fólruházott f-

majdnem

ki. Erélyes és célszer intézkedéseivel sikerült Kanadát lecsillapítania és a
békét megint helyreállítania. A lázadók fbb cinkosait Bermuda szigetére számzte. Emiatt azonban a tory-párt hevesen megtámadta, Brougham
lord pedig, D. személyes ellensége, 1838 aug. 7.
javaslatot terjesztett a felsház elé, melyet a
többség elfogadott és melynek alapján azután a
gyönge minisztérium D. intézkedését hatályon
kívül helyezte. D. erre rögtön lemondott állásáról s visszatért Angolországba. Kanada lakói
Brougham képét elégették, s számtalan feliratban
szinte sajnálatukat fejezték ki D. távozása fölött.
D. maga pedig eljárásának védelmére emlékiratot

kapitánnyá nevezték

—

D ur-hármas

Duroc
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melyben gyarmatpolitikáját is kifej- delmek folj-tak. 1747 és 1774 között Baden-DurHalála utáii a kormány az általa ajánlott lach \idékéról számos kivándorló telepedett le
reformot nemcsak Kanadában, hanem úgyszólván Erdélyben a szászok között, az ú. n. D.-ok.
Dnrm. Joseph. német építész, szül. Karlsruheaz összes brit gj^armatokban életbe léptette.
ban 1837-ben. 1868 óta a karlsruhei mszaki fDur-hármas, 1. Dur.
iskolán az építéstan tanára, ö építette a karlsDorhó (növ.), 1. Duránci.
Doria, Magyarország ókori vízrajzában eló- ruhei Vierordts-fürdt, a zsinagógát, a miparlordoló folyónév, melyet újabban hol a Garam- iskolát stb. Irodalmi mvei közül nevezetesebbek
mal, hol az IpoUyal, hol pedig a Marossal azono- Polychrome und konstruktive Details der griechischen Baukunst (Berlin 1880) Das Heidelberger
sítanak.
Durier (ejtsd durié). Charles, francia publicista Schloss (u. 0. 1884) Zwei Grosskonstruktionen
és alpinista, a francia Club alpin alapitója és t. der italienischen Renaissance (u. o. 1887): Die
elnöke, szül. 1830., megh. 1899 máj. 6. Parisban. Kunstdenkmáler im Grossherzogtum Baden(WagSok érdeme van a francia Alpok tanulmányozása nerrel és Krausszal együtt, Freiburg 1887). Több
körül a Montblancról írt müvét (1877) az Aca- szakférfiú közremködésével kiadja a Handbuch
der Architektur (Darmstadt 1881 óta) c. munkát,
<iémie franpaise díjjal tüntette ki.
I>ario L., cihetfa (növ.), a Bombacaceae család melybe is számos cikket trt.
Dnrmersheim, falu Baden nagyhercegség
génusza, 13 fajjal Kelet- és Dél-Ázsiában, különösen a maláji szigeteken. A D. zibethinus L. rastatti járásában, vasút mentén, szépev. és kat.
hazájában ültetett, igen magas fa. Fiatal részeit templommal, bútor- és szeszgyárral, fürészma(levél, virág) merev pikkelyek borítják. Ter- lommal, (1910) 3400 lak.
Durmitor (Dormitcr), Montenegrónak legmamése íejnagyságú, sürún tüskés, sárgászöld,
dinnyéhez hasonló tok. Az indus szereti, érés gasabb hegye, annak E.-i részében a Drina és anidejében ez a ftápláléka. Finom tejfelszerü Ize nak mellékvize, a Piva közt mintegy 20, ersen
van, azért (sokan az európaiak közül is) csaknem kidolgozott, glecsemyomokban is bvelked dolotöbbre becsülik, mint akármely más trópusi gyü- mit csúcsból^ áll, amelyek közül a legmagasabb, a
mölcsöt. Mások azonban nem igen szokják meg, Bobotov V. Cirova Pecina 2528 m. magas.
Dum, Bevibot von. középkori német költ, 1.
mert kénhidrogén szagú, de különben nem ártalmas. Éretlenül fzeléknek használatos a teljes Reinbot von Dum.
Durníord (PoHh kiköt, 1. IbH Dumford.
érés elótt szokás leszedni, húsát sóval befórik.
Dumovaria, 1. Dorchester.
Galambtojás nagyságú magvát sütve mint a
Dumovo, Iván Kjikolajevics, orosz áUamférfl,
gesztenyét eszik.
szül. Csernigov kormányzóságban 1830, megh.
Durio-féle cserzés, 1. Cserzövargaság.
Duris, as^amo5-2i, görög történetíró, Theophras- Königsberg és Marienburg között a vasúti kocsitos tanítványa a Kr. e. Hl. sz.-ban. Hazájának ban 1903 jún. 11. Rövid ideig katonai szolgálatkényura volt és megírta a görög-makedon kor- ban volt, azután Csernigov kormányzója lett.
szak történetét 370-tól legalább 281-ig; szintúgy 1871-ben Jekaterinoszláv kormányzója, 1882-ben
Szamosz krónikáját stb., melyekbl késbbi írók, Tolsztoj gróf belügyminiszter adlátusa, 1886-ban
így Diodoros és Plutarchos sokat merítettek. Csak Mária császárné jótékony intézeteinek fnöke ós
néhány töredéke maradt ránk. V. ö. MiÜler, 1889— 95-ig belügjTniniszter. Föladata volt a tarFragm. hist. graec., 2. köt. (Paris 1848).
tománj'fnökökre vonatkozó törvényt életbeléj)Stirit, kaucsukkészítmény, mely az üveghez tetni, mi a szemsztvót kivetkztette önkormányés fémhez hasonlóan kifzhet, anélkül, hogy zatijogából és egyszer bürokratikus intézménnj'é
kemény v. repedezett lenne ezáltal, avagy az alak- tette. O mködött közre a városi jogokat megnyirját megváltoztatná. Orvosi készülékek készíté- báló rendszabályok létesítésénél is. 1895. a miniszsére használják.
teri bizottság elnöke lett.
Dnrius, az ókorban a Duero folyó latin neve,
Dnro, spanyol ezüstérem, 1. Peso.
1. Duero.
Duroc (^tsd: dürok), iVircAeZ, friauli herceg, fi'anDurkheim (ejtsd dur ), Emilé, francia szocio- cia marsai, szül. Pont-á-Moussonban 1772 okt 25.
lógus, szül. 1858 ápr. 15. Épinalban (Vosges dé- srégi nemesi családból, elesett a bautzeni csatápartement). Elbb Sensban,Troyesbán, Bordeaux- ban, 1813 máj. 22. A nagj' forradalom kitöréseban volt tanár, jelenleg pedig Parisban. Pontosabb kor Németországba menekült. Hazájába 1796.
müvei La division du travail social (1893) ; Les visszatérve, mint Bonaparte tábornok hadsegéde,
régles de la méthode sociologique (1895) ; Le Sui- az olasz hadsereghez került. Kitnt az egjipcide, étude de sociologie (1897) L'Année Sociolo- tomi hadjáratban is, továbbá Szíriában, Jafla eltt,
gique (1898).
amiért visszatértekor dandái-tábornokká nevezték
Drirlach, járási székhely Karlsruhe badeni ke- ki. Brumaire 18-án közremködött a direktórium
rületben, 4 km.-njlre Karlsruhétól, a Turmberg megbuktatásában, azután pedig mint követ sikelábánál, vasút mellett,(i9io) 13,896 lak, vasöntéssel, resen mködött Berlinben, Pétervárott, Stockgépgyártással, keztjü-. orgonakészltéssel, sör- holm- és Kopenhágában. Napóleon, aki D.
ragyártással, gózfürészmalommal és élénk zöldség- gaszkodását méltatta, trónraléptekor (1804) a csákereskedéssel.régierdítraényeinek maradványai- szári palota fmarsaljává nevezte ki. A jenai csata
val, n. Károly rgróf emlékszobrával, aki a vá- után D. kötötte meg a bókét Szászországgal, a
rost székhelyévé tette. A Mélac vezérelte fran- friedlandi csata után pedig fegyverszünetet kötött
ciák 1689 aug. 16. fölégették. 1849 június 25. a a poroszokkal. Napóleon erre jutahnul friauli herporoszok és a badeni fölkelk közt itt heves küz- ceggé tette majd a gárdák újjászen'ezését bízta
szerkesztett,
tette.

;

;

:

;

;

;

:

—

:

;

h

;
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—

Durranóg-áz

A bautzeni csatából (1813) való visszavonulás
közben, Markersdorf mellett, a császár közelében
ágyúgolyó terítette le. Halála mólyen megindította
a császárt, aki Szent Ilona-szigetén sem feledkezett
meg róla, mert végrendeletében D. leányának
tetemes összeget hagyott.
Durocatalaunum v. Catalaunum, régi neve a

lecsapva fekete, valószínleg szabályos kockák v.
oktaéderek-bi álló kristályos tömeg alakjában
válik le. Ütésre, dörzsölésre, st igen gyakran
egyszer érintésre is borzasztó hevességgel robban.
D.-nek vagy Brugmdelli-féle ezüstnek nevezik
az ezüstfulminátot is. Képlete AgONiC. Elállítására 1 s. r. fémezüstöt 10 s. r. 1-36 fajsúlyú
mai Chálons-sur-Marnenak (1. o.).
salétromsavban oldunk és a még langyos oldatot
Durocortorum, 1. Reims.
20 s. r, 900/o-os borszeszbe csepegtetjük. A D.
fehér csapadék alakjában válik le és forró vízbl
Duroi, Johann PJdlipp, 1. Dur.
Daroíasaccífera, 1. Hangyás növények.
átkrístályosítva, talakú kristályokban kapjuk.
Duronceray, Marié Justine, Favartné, 1. Ütésre, hevítésre v. dörzsölésre hevesen robban.
Durranógáz. így nevezik általában mindazoFavari.
Durostorum, 1. Szüisztria.
kat a gázelegyeket, amelyek a meggyújtáskor
Durour (Aua), a Bismarck-szigetcsoport (1. o.) ers explozíóval elégnek. Az explózió azért következik be, mert az elégéskor a hmérséklet hírteegy 5 km2 nagyságú szigete, 475 lak.
Durovernum, város, I. Ganterbury.
len igen jelentékenyen
több ezer fokkal
emelDurra. A ciroknak (Atidropogon arundinaceus kedik, minek megfelelen a képzd gázalakú
Scop. var. Durrha), egy fajtája, melyet egyenesen égéstermékek hirtelen ersen kiterjednek és az
álló, tömött bugája jellemez ós melynek fehér, edény falára oly jelentékeny nyomást gyakorolsárga s barna szem változatait Afrika tropikus nak, hogy azt, ha csak nem túlers, erélyesen
éghajlata alatt fképen kenyémövénynek terme- szétlökik.
lik. Takarmánytermelésre hazánkban is használA legjobban ismert D. a hidrogén és oxigén keveréke (hidrooxigéngáz), amely elektromos szikják. Mívelése megegyezik a csalamádééval.
Durranás (ném. Detonation), a lfegyverek rával V. lánggal meggyújtva, robbanás tüneménye
elsütése alkalmával hallható zaj, mely másodper- közt vízzé ég el, még pedig leghevesebben akkor,
cenként rendszerint 340 m. hanghullámnyi se- ha a két gáz egymáshoz való aránya olyan, mint
bességgel halad tovább a levegben. A D. nem a vízben (2 térfogat hidrogén és 1 térfogat oxiegyéb mint lökés, ütés v. rázkódtatás által pilla- gén). Robbanás nélkül történik az egyesülés planatnyilag bekövetkezett robbanás.
tina, arany, irídium jelenlétében, v. 345" C.-on. A
Durranástompitó, oly készülék, mely arra tiszta D.-nál sokkal gyengébben robban oly gázvaló, hogy a lfegyverek és lövegek elsütésénél keverék, mely 2 tórf, hidrogénbl és 5 térf. lekeletkez durranást lehetleg csökkentse. Ennek, vegbl áll, mert az utóbbiban foglalt 4 térf. nita füstképzdésnek és a szikrázó fénynek csökken- rogén a reakciót gyengíti. 5 cm. átmérj és 15
tése által lényegesen megnehezítjük az ellenség- cm. magasságú vastagfalú üveghengerben a D.
nek, hogy harcállásainkat gyorsan ós könnyen meggyújtható, anélkül, hogy az üveget széttörné
felismerje.
ha azonban a palackból vékony csövön kiáramló
Durranóanilin, nem egyéb mint krómsavas D.-t gyújtjuk meg, akkor az elégés befelé is terdiazobenzol. Elállíthatjuk, ha az anilint salétro- jed és a beálló robbanás az egész készüiéket szétmossavval kezeljük és a terméket sósavas kálium- veti. Ha a D.-t hosszú, igen vékony fémcsövön
bikromáttal leválasztjuk. Sárga, oldhatatlan, na- hagyjuk kiáramlani, akkor veszély nélkül meggyon könnyen robbanó anyag, melyet a durranó- gyújthatjuk, mert a fém az égéshez szükséges meleget elég gyorsan elvezeti, miáltal az égés tovahigany pótlására használnak.
terjedése a készülék belsejébe meg van akadáDurranóarany, 1. Aranytrioxid.
Durranócukor. A D.-t nyers cukorporból tö- lyozva. Jobb azonban, ha a két gázt csak az elégeménykénsav és töménysalétromsavval való keze- tés pillanatában vezetjük össze, pl. az oxigént a
lése által nyerik. Keseríí, alaktalan készítmény, hidrogénlángba vezetjük. D.-fújtatót úgy készímely könnyen meggyulad és nagyon explozív tünk, hogy egy szélesebb csövön ki hagyjuk áramgyakorlatilag azonban nem tudják alkalmazni.
lani az éghet gázt, az oxigént pedig egy, a széDurranócukorka, cukorkaféleség, színes papi- lesebb csben elhelyezett vékonyabb csövön hagyrosba csomagolt bonbon, mely a használati utasítás juk kiáramlani. A D. lángja igen kicsi, de rendmellett egy kis robbanógyutaesot tartalmaz. Ez kívül magas hmérsékletet idéz el; kovasav,
utóbbi két vékony papírszeletkébl áll, melyek timföld, platina könnyen megömleszthet benne.
végükkel egymásra vannak ragasztva a ragasztó- Platina- v. ólomlemezek hegesztésére használják,
anyag kevés durranóhiganyt tartalmaz. A papír- ilyenkor elegend a két tiszta, egymást érint
szelet a D. egész hosszában átmegy és ha két fémlemezt a lánggal végigsimítani. Platinát is
személy a burkolatnak két végét megfogja és olvasztanakmésztég elyben. A D. -lángba elhelyeszéthúzza, akkor a két papirszelet a ragasztás zett krétadarab v. zírkonfóld intenzív fényt löhelyén széttépdik és az e közben fellép súrlódás vel ki ezt a tulajdonságát Drummond 1826. fedezte fel(Drummond-féle fény, mészfény, sziderálfolytán a durranóhigany felrobban.
DurranóezÜ8t,5erí/íO^Zeí-/eZe,ezüstnitrídAg8N. fény, D.-fény). Elször világító-tornyokban, jelzéA D.-öt BerthoUet 1788. úgy állította el, hogy sekre, építkezéseknél, vetítöszerkezetekben, laezüstnítrátoldatba meszes vizet öntött és a leváló terna magicában mikroszkopikus képek vetítébarna csapadékot
ezüstoxidot
kimosás után sére, utcák, színházak kivilágítására használták.
tömény ammóniával öntötte le. Tömény ammoniás 90 méter távolságban még a legfinomabb írás is
oldatából huzamosabb id multán v. borszesszel olvasható. Kisebb intenzitású fény ellállitása célrá.

—

—

;

;

—

—

'

—

Durranógáz-egység
jából közönséges kanócon

ég alkohollángot

Durutte
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oxi-

liter

vízzel elegyítjük és a kíválott D.-t forró
átkristályosítjuk. Fehér, túalakú kristá-

génárammal mészcüinderre fájnak (oxi^cium- vízbl
fény).

A D.-t

elállíthatjuk kénsawal megsavanyltott
víznek az elektrolízise által. Erre a célra használt
készülékek közül legismertebb a Bunsen által
szerkesztett készülék, mely különösen a gáz- elemzésekhez szükséges D. elállítására való. E készülékben az elektromos battéria sarkaival összekötött két platina-lemez van; a pozitív sarokkal
összekötött elektródon az oxigén, a negatív elektródon a hidrogén fejldik. A két gáz még a készülékben elegyedik és a gázvezet csövön távozik. A D. színtelen, szagtalan gázelegy, melynek
síirúsége 0"4143. A hidrogén égéshjébl, ha a
hmérsékletet kiszámítjuk, azt találjuk, hogy a
hmérsékletnek 10,575 foknak kellene lennie, a
nyomásnak pedig, ha zárt térben történik, 26*5
légköri nyomásnak. Ezt a hmérsékletet azonban
a gyakorlatban nem kapjuk meg, mert a hmérsékletnek az égéstermékek disszociáció-foka szabja
meg a fels határát, ami a jelen esetben kb.

2000

0".

Tágabb értelemben D.-nak minden robbanó gázelegyet nevezünk, pl. klórrobbanógáz, a klórnak
és hidrogénnek az elegye, amely már fény hatására is robban. Ezt úgy készíthetjük, hogy

egyenl térfogatú hidrogént klórral összeelegyítünk. Készíthetjük a tömény sósa\Tiak elektrolízise által is. Mivel nemcsak a napfény, hanem a
szétszórt fény hatására is végbemegy a kémiai
egy^ülés exploziószerüleg és az átalakulást a
a napfény kék, ibolya, violaszínú sugarai idézik
el, azért vagy a napfény teljes kizárásával, vagy
gyenge vörös vagy sárga fény mellett készíthetjük a klór-D.-t. Nemcsak a napfény hatására, hamagnézium, elektromosfény, Drummondnem
féle fény stb. hatására is explodál. A klórhidrogén D.-t Bunsen és Roscoe fotometrikus mérésekre használták fel.
A vUágítógáz lényegében hidrogén és szénhidrogének elegyének tekinthet, tehát ez is oxigénnel, illetleg levegvel D.-t szolgáltat. Oly folya-

ég

lyok. Borszeszbl mikroszkópos oktaéderekben
kristályosodik. Dörzsölésre, ütésre vagy melegítésre,

úgyszintén töménykénsavtól nagy hfejl-

déssel (116,000 cal.) robban. Mivel az explózió

nagy hfejídéssel jár, a reakció hmérséklete
igen magasra emelkedik. Ezért használják a D.-t
gyutacsok töltésére.
Dorranójelzk. Köd és havazás esetén az optikai vasúti jelzések nem lévén láthatók, a vonatoknak bizonyos helyeken való megállítására hallható jelzéseket, különösen durranójelzöket, durrantyúkat használnak. A durrantyúk kis bádog
tokok, amelyek robbanószerrel vannak töltve és
amelyeket az rök szükség esetén a sínfej tetejére ersítenek. A lokomotív kerekének súlya által a durrantyú felrobban és a dördülése által
figyelmessé tett mozdonyvezet a vonatot megállítja. Vannak durrantyúrakó-szerkezetekis, amelyekkel a karjelzkkel összefüggésbe állított drótvezeték utján helyezik a durrantyút a sínre.
Durranókészítmények (ném. Knallpraparate), a tulaj donképeni lkészítmények, ú. m.
puskapor, dinamit stb. meggyújtására szolgálnak,
miért is azokat gyúkészítményeknek (1. o.) is nevezzük.
Dnrranólég (bány.) a. m. bányagáz, 1. Metán,
Dorranmannit a. m. nitromannit, 1. Mannit.
Durranópor, 1 sr. kénpornak, 3 sr. salétromnak és 2 sr. teljesen száraz hamuzsímak a keveréke, mely ers durranással explodál, ha a keveréket a kén olvadási pontjáig felhevítjük.
Dorranósav, hidrogénfulminát, HO.N C. Nagyon bomlékony vegyület, csak éteres oldatában
ismeretes. Keletkezik, ha nátriumfulminát vizes
oldatát híg kénsawal elbontjuk és a keletkez
D.-at éterrel kirázzuk. Éteres oldatában is már
10—12 perc alatt az izomer metafuiminursavm
OjNjHgOj és izocianüsavvá : CNOH alakul. Nagy
mértékben mérgez, szaga a kéksav szagára emlékeztet. Egybázisú sav sói, melyek közül közönségesek a durranó v. JBmgnatelli-féle ezüst (1.
;

;

dékok gzei, melyek éghet gzöket fejlesztenek,

Durranóezüst) és a durranóhigany (1. o.), alacsony hmérsékleten áUandók, magasabb hmérligroin stb., levegvel elegj'edve szintén veszedel- sékleten V. ütésre azonban robbannak. Nef hajmes robbanásokat okozhatnak. Mindig akkor a landó feltenni, hogy a D.-ban kétvegyérték szén
legvehemensebb a robbanás, ha az elegyben az van, vagyis szerinte a D. szerkezetét
oxigén az e^es éghet gázokkal oly viszonyban képlet fejezi ki.
van jelen, mint azt a kémiai vegyfolyamat megDun-anóüveg, 1. Durranógolyók.

mink

pl. éter,

széndiszulfld, benzin, petroléter,

HON

:

kívánja.

Durrantyú, 1. Durranójdzök.
Dnrranógáz-egység v. Jakobi- féle egység,e\ékDorrha (növ.), 1. Andropogon és Durra.
tromos mértékegység azon áramersség, mely
Dur-Sarrukin, «Szargon városa», melyet ma
0* hmérséklet & 760 milliméter légnyomás mel- a khorszabadi romok képviselnek a Chosai*
folyó
lért 1 m^ dmranógázt szolgáltat.
balpartján, körülbelül 5 órányira ÉK.-re Mosul:

Durranóglicerin a. m. nitroglicerin (1. o.).
tól (1. Khorszabad).
Dnrranógolyók, durranóüveg, borsónagyságú
Dtirsley (€(jt8d: dörsaii), város Gloucester angol
beforrasztott üveggömbök, melyek kevés vizet v. countyban, a Cotswold Hills alján, (i9ii)
12,233
alkoholt tartalmaznak s hevítve durranással szétpattannak, vagy nagyobb légüres üveggömbök,

melyek szintén durranással törnek el.
Durranóhigany, merkuri-fiUminát, Hg(ONC)j.
Elállítáára 50 gr. fémhiganyt 600 gr. l'-i fe.-ú

lakossal, gyapjúszövéssel, papírgyárral és

kbá-

nyával.

Durumó,

1}romó.
m. kemény, durva.
Darusa, kisk. Szatmár vm. nagj'somkúti j.-ban,
salétromsavban oldunk és a niinteery 70''-os olda- (1910) 203 oláh lak. u. p. és u. t. Xagysomkút.
tot lassacskán 550 gr. 98-5o;o-os alkoholba öntjük.
Dorutte (^tsd: dUrutt), Joseph Francois, gróf,
Miután a heves reakció lezajlott, az oldatot egy francia tábornok, szül. 1767 júl. \i., megh. Ypem-

Darás

1.

(lat.) a.

;

—

Duruy
ben 1827 aug. 18.

A

leon 1803. a toulousei hadosztály parancsnokává
nevezte ki. Az Ausztria ellen viselt háborúkban
az olasz hadsereg soraiban küzdött kitnt 1809.
a gyri ütközetben. Késbb Amsterdam kormányzója, 1812. Berlin parancsnoka lett. A párisi
béke után XVIIL Lajos a metzi 3-ik katonai divizió parancsnokává nevezte ki, de a 100 nap
alatt mégis Napóleonhoz pártolt s a Waterlooi
<5satában kétségbeesett hsiességgel küzdött. A
második párisi béke után alkalmazás nélkül ma;

radt.

Duruy (ejted: dtirüi),

—

Dusán

hadseregbe lépett s a forra- seséggel történik. Általában bántó hatású, de a

dalom hábomiban fokról-fokra emelkedett. Napó-

'iró, szül.
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l.J.Zfeerí,D.Victorfia,francia

Parisban 1844 jan.

megh.

3.,

u. o.

1887

aug. 12. Míg III. Napóleon fia életben volt, sokat
írt a napi sajtóba a császárság visszaállítása érdekében, azután kizárólag történeti tanulmányok-

civilizáció elpuhultságával s hazug túlflnomodottságával szemben sokszor az ernek s kendzetlen igazságnak kifejezése s ennyiben menthetvé
s értékessé is válhatik. Néha a felindulás magasabb fokain mutatkozik, mikor az ember nyugalmával együtt önuralmát is elveszti és érdesen,
lármásan, kímélet és tekintet nélkül tör ki. A
realista költ és színész, aki a jeUemzetessóget
tartja szem eltt, a durvaságot a maga eredetiségében s erejében igyekszik festeni.
Durva ioszlató (ném Halbhollander). A papirosgyártásnál használatos rongyfoszlató. Ebben a
rongyok addig foszlattatnak, míg a szövés és fonás okozta kötöttségük megsznik. Az ennyire
foszlatott terményt félpépnek nevezik, további
foszlatása a finom foszlatón megy végbe, L Papiros-

gyártás.

nak szentelte idejét. Mvei L'instruction publiDurvamész
que et la révolution (1882) Hoche et Mareeau (5. többé-kevésbbé
:

;

kiad. 1902)
volution et

;

1'

Études d'histoire militaire sur la réempire (1889). V. ö. G. Duruy, A. D.

<1889).

Georges, francia író, az elbbinek öccse,
1853 márc. 10. Történeti müvei
közül Le Cardinal Carlo Carafa (1883) c. akadémiai díjat nyert. Irt azonkívül több regényt is
(Andrée Le garde du corps L'unisson La fin de
réve stb.) és kiadta Barras emlékiratait (1895—
1896, 4 köt.).
3. D., Victor, francia történetíró, közoktatásügyi miniszter, szül. Parisban 1811 szept. 11.,
megh. 1894 nov. 25, 1833-ban a Collége Henri
IV. intézetben a történelem tanára lett. 1861-ben a
párisi középiskolák felügyeljének és a történelem
tanárának nevezték ki a megyetemen. Közremködött III. Napóleonnak Július Caesar c. nagy
müve megírásában, mire a császár 1863. közoktatásügyi niiniszterró nevezte ki. Mint ilyen létesítette az École des hautes études-öt és számos
célszer reformot léptetett életbe. Ellenségei azonban hevesen támadták s azért 1869. lemondott
állásáról. Ekkor a császár szenátorrá nevezte ki.
Történeti mvei közül megemlítendk Histoire
des Romains (1843 44, 2 köt.) État du monde
romáin vers le temps de la fondation de 1' empire
<1853) Histoire de Francé (1852, 2 köt.) Histoire
de la Gréce ancienne (1862, 2 köt új kiad. 1874),
melyet a francia akadémia megkoszorúzott Introduction générale á l'histoire de Francé (1865, 4.
kiad. 1884) Histoire des Romains jusqu'á la mórt
de Théodose (1870—79, 7 köt képes díszkiadásban 1879—84, 7 köt). Az általa szerkesztett Histoire universelle c. gyjteményben is több kötet
jelent meg tle. Rövidi-e fogott Világtörténetét
Ballagi Aladár dolgozta át önállóan magyarra
(Budapest 1880). 1879. az Institut tagjává választotta meg. Emlékiratai Notes et souvenirs címmel 1901. jelentek meg 2 kötetben. V. ö. Lavisse,
Un ministre, V. D. (Paris 1895).
Durva (észt.), a csiszoltnak, flnomítottnak ellentéte. Ilyen értelemben a testeknek tulajdonsága s
a léleknek szavakban, tettekben való olyan megnyilvánulása, mely félreveti a társadalmi illem
által megállapított, a müveit, finom modort jellemz formákat és egyenesen, természetes nyer2. JD.,

szül. Párisbaii

;

;

;

:

—

;

;

;

;

;

;

;

néven azon érdes-likacsos,
temérdek tengeri csiga-

(geoi.)

fehéres,

és kagylóhéjból, foraminiferából stb. álló mészköveket értjük, melyek fképen a harmadkor
eocén és miocén medencéiben mint parti képzdmények elfordulnak. Híres az eocénkorú párisi
calcaire grossier, a hasonlókorú kolozsvárvidéki
D., a budapesti és bécsi miocén medencék D.-ei
stb., valamennyi elismert jó minség építk.
Durvány a. m. csökevény, 1. Csökevényes szerv.
Durville (ejtsd: durviii), Sounds countyhoz tartozó sziget Uj-Zéland mellett a Tasman-öböl ós
Cook-szoros közt 32 km. hosszú és 16 széles
;

partjai

nagyon szakadozottak.

Dus, Zsinnához tartozó telep Szeben vmegye
szerdahelyi j.-ban, 1445 m. magasságban; határvámállomás mellékvámhivatallal (Dus - Szerdahely); a nagyszebenieknek primitív klimatikus
gyógyhelye, u. p. és u. t. Szelistye.
Dúsa, kisk. Gömör és Kishont vm. rimaszécsi
j.-ban, (1910)

176 magyar lak.

;

u. p. és u.

t.

Rima-

szombat.

Du^esd), kisk. Bihar vm.
759 oláh lak. vasúti
megálló, u. p. és u. t. Magyarcséke.
Dusán István, szerb cár, a Nemanja-házból,
(mely 1192. került uralomra), miért IX. Nemanjic
nevet is viselt uralkodott 1336—1356. Korában
délkeleti Európa leghatalmasabb fejedelmének

Dusafalya (azeltt
magyarcsékei j.-ban,

:

(i9io)

;

;

egyike, jeles hadvezér, uralkodó és törvényhozó.

Kantakuzenos János trónkövetelt 1341. a bizánci
trónra helyezvén, ettl ennek fejében fontos városokat és területeket vett át, de viszályba keveredvele, elfoglalta Makedóniát, megverte a bizánci császár által segítségül hívott ozmán törököket és magyarokat, elfoglalta Belgrádot és
Boszniát s az országot saját kormányzata alá vette.
1347. a raguzai köztársaság által védnök gyanánt

vén

elismertetve, meghódította Albánia egy részét,
hatalmába kerítette Bulgáriát is s cári és «római
császári)) címet vett fel. Országa papjai által Pheraeben zsinatot tartatván, külön szerb patriarchát
választatott általuk.

A

fóldmívelést, ipart, keres-

kedelmet nagy virágzásra emelte a különben rövid
élt cári birodalomban. Kulturális tekintetben
egyik legfontosabb alkotása a Zakonik (törvénykönyve). V. ö. Jireöek, Geschichte der Serben I.
(Gotha 1911).
:

—

Pus art
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Dusart, Cornelis, hollandi fest, szül. Haarlemben 1660ápr. 24..megh. 1704okt. 1. Ostade Adriáén
legfiatalabb tanítványa, minden tekintetben anyuyira megközelítette mesterét, hogy nem egy festményét annak tulajdonították. Színezése mégsem
olyan tökéletes, jellemzése nem olyan biztos, mint
.azé, alakjai is nyugtalanabbak, gyakran majdnem
torzkópek.

Nagyon

szeret parasztházakat, falukat

festeni, jókedv, mulató népükkel. Ilyen az amster-

dami múzeumban lev egyik képe, a Falusi búcsú
ugyancsak ott van kitn festménye, a Halvásár

;

a drezdai képtárban és a szt. -pétervári Ermitageban is több képe látható. A budapesti Szépmvészeti Múzeumban lev, dorbézoló társaságot ábrázoló élénk, kitn színezés festménye nagyon
•emlékeztet mesterére. Rézkarcai nagyon szellemesek és elevenek.
Daschek Ferenc, a Szemere-fóle forradalmi kabinet pénzügyminisztere,szül.Radovesnicen (Csehország) 1797 aug. 28., megh. Csomkovecen 1873
okt. 17. Már gyermekkorában került Magyarországba, tanulmányait Budán, Egerben és Pesten
végezte s mint gyakornok lépett a magyar kir.
udvari kamara szolgálatába 1819., hol Majláth
József gróf kincstári elnök oldalán mködött.
Utóbb a kancelláriához, majd a monarchia államtanácsához került, hol alkalma volt bepillantást
nyerni a közigazgatás és államháztartás ügyeibe.
Széchenyi gyakran élt a tapasztalt D. tanácsaival közgazdasági reformjaiban. D. 1845. az udvari
kamara alelnöke lett 1848. a szabadságharchoz
csatlakozott s Kossuth oldalán a pénzügyminisztérium államtitkára lett. A kipróbált, hasznos,
szakért hivatalnok pompásan bevált s maga Kossuth a legnagyobb megelégedéssel nyilatkozott
;

'

—

Dussard

neve meg volt alapítva. Azután külön társulatot
szervezett, mellyel ellátogatott Spanyol- és Oroszországba. 1891—92. telén Szt. Pétervárott anynyira ünnepelték, hogy ennek hírére egy élelmes
bécsi ügynök Bécsbe szerzdtette vendégszereplésre, hol szintén fényes sikert aratott. Budapesten legelször 1892., de azóta többször is szerepelt, legutóbb 1907-ben.
Dusenik, szláv eredet szó, mely a gyökéül szolgáló dw^a (lélek) szó tanúsága szerint olyan szolgákat jelent, akiket a megholt végrendeletében v. már
elzetesen életében szabadon bocsátott, íU. ajándékozott szabad szolgákul vm. egyhááí javadalomnak, leginkább kolostornak, azzal a kikötéssel,
hogy a megholt lelki üdvéért halála évfordulóján
tort tartsanak. Amint a név mutálja, itt egy seinktl a kereszténység felvétele korában elsajátított
szláv szokással van dolgunk
1082. Peremartonban a veszprémi püspöknek már 3 ilyen ajándéktételre kötelezett szolgája volt. Hogy számos örökös-misét alapítottak a furak, a régi falvak Diisnok elnevezései bizonyítják.
Doset, az ugyanily nev járás székhelye Tiílísz
orosz kormányzóságban, Transzkaukáziában, 54
km.-nyire Tiflisztl, 886 m. magasban, kb. 3000.
nagyobbára örmény lak., gyümölcs-, selyem- és
szöllterm éléssel, régi ersséggel.
Dasinszky Lipót, székesegyházi karnagy, egyházi zeneíró, szül. Csehországban, Szupihorán 1833..
honnan a 40-es évek végén szakadt Magyarországba s azóta hazánk mvészeti érdekeit szolgálja
Nyitrán, hol iskoláit is végezte s hol elbb mint
kántortanító s magántanár mködött, míg 1863. a
nyitrai püspöki székesegyház karnagyául nevezték ki s manapság is ez állásában mködik. Egyházi zenemüveinek száma tekintélyes s emellett
több világi dalt, férfi- és vegyeskart is írt (fleg
a 70-es években virágzott Fellegi V.-féle «Apollo»
zenefolyóiratban). Kiváló becs nyolc szólamú
pápai himnusza, XIII. Leó jubileumára.
;

D.-nak a szabadságharcot lehetvé tev pénzügyi
munkásságáról. 1849. áprilisában Szemere Bertalan kormányában elvállalta a pénzügyi tárcát. A
minisztérium mellett mindvégig kitartott, követte
Szegedre is, hol még júl. 29. a kép\iselöházzal
-egy 60 milUó forintos hitelt szavaztatott meg. A
Dúsító csorgatás és olvasztás, L Ezüst.
temesvári csata után ö is menekült, de az aradDúskénes, 1. Ezüst.
lugosi országúton az osztrákok fogságába esett s
Dusnikok, 1. Dusenik.
kénytelen volt az egész irattárt és a hadikincstárt
Dusnok, nagyk. Pest -Pilis-Solt -Kiskun xm.
(mintegy 5 millió frt) az osztrákoknak kiszolgál- kalocsai j.-ban, (i9io) 3358 magyar lak. hitelszötatni. Haditörvényszék elé állították, de csak rö- vetkezet, postahivatal, u. t. Sükösd.
vid fogházbüntetést állott ki. Élete hátralev réDús ólmosítás, 1. Ezüst.
szét teljes visszavonultságban töltötte.
Dosommerard (ejtsd iViszomeríir),Alexandre,fvajiDuse (ejted: dúze), Eleonora, olasz színészn, sziU. cia archeológus, szül. Bar sur Aubeban 1779 nov.,
Vígevanoban 1859 okt. 3. (mások szerint Vicen- megh. St.-Cloudban 1842 aug. 19. Parisban, a
zában 1860). Nagyatyja és atyja is színészek vol- Hotel Clunyben lakott, ahol középkori mtárgyaktak. Felnövekedvén, a Rossi Cézár társulatához ból gazdag gyjteményt állított össze, amelyet haszerzdött, mellyel Olaszország nyugati színpad- lála után az áUam vett meg és nyilvános mújain és Rómában is játszott, st bejárta Nyugat- zeummá alakított át.
Les árts au moEurópát és Araerikát is. 1880-ban e társulat egyik yen age (Paris 1839—43, 5 kötet ós képes atlasz).
tagjának, Chechi színésznek neje lett, de nem- Pia Edmond, szül. Parisban 1817 ápr.
27., megh.
sokára elvált tle. A 70-es években még sok ne- 1885 febr. 5. Haláláig re volt a Cluny-muzeumhézséggel kellett küzdenie. A Bellotti-Bonntól nak, amelynek katalógusát is kiadta.
hirdetett és D. által elsajátított verizmusnak akDussard (ejtsd: dUssaár'), Jffip/>o/í/<e, fraucía políkoriban még sok ellensége volt és küls megjele- tikus és nemzetgazdasági író, szül. Morezben
1798
nésével sem bilincselhette le a közönséget azon- szept. 4., megh. Myerben 1876 jan. 22. Nemzetgazban az a nemes egyszerség és mesterkéletlen dasági lapokba dolgozott s 1842-tól kezdve a Jourtermészetesség, mely játékát jeUemzí, Olaszor- nal des économistes-et szerkesztette.
A júliusi
szág els színésznjévé emelték. Mióta a 80-es uralom egyik oszlopos férfla volt, majd a
kormány
•években a Teatro Valiéban (Rómában) a La femme Angliába küldte a jótékonysági intézetek
tanul^e Claudeban magával ragadta hallgatóit, hír- mányozására. Turgot mveinek Daire-rel együtt
Récai Non LtBÍkona. VL köt.
;

:

F mve

:

;

:

—

TDussek

(

eszközölt kiadásain kívül nevezetesebb munkái
De l'état flnancier de l'Angleterre ete. (1842);
L'exposition universelle de Londres (1851)
Le
credit et la production agricole (1853).
Dussek, Jan Ladislav, cseh zongoramvész
és zeneszerz, szül. Csaszlauban (Csehország) 1761
:

;

—

P

Duumvlrl

pókban és folyóiratokban jelentek meg, továbbá
a Nagy-Váradon alakult Holnap c. irodalmi társaság antológiájában. Önállóan megjelentek
Vallomások könyve (1904)
föld meg a város
(1908) üj verses könyv (1912).
Dutkóró (növ.), 1. Melüotus.
Dutr., természettudományi elnevezések mellett Dutrochet René Joaquim Henri (1. o.) nevé;

A

;

9., megh. St.-Germain en Layeban 1812
márc. 20. Az iglaui minoriták templomának énekkarában kezdett mködni, 1784. Berlinben és Pé- nek rövidítése.
tervárott mint zongoravirtuóz lépett fel s 1786.,
Dutreuil de Rhins (ejtsd: dUtröly dö ren), Jules
miután 2 évig Radziwill Károly hercegnél tar- Léon, francia utazó, szül. St.-Etienneben 1846.,
tózkodott, Parisba és Olaszországba ment. 1789. megh.Tíbetbenl894jún.5. A tengerószetbe lépett
Londonban apósával, Corri-val zenemükereske- és a francia kormány 1876.Tü-Dük-höz, Annám
•dést alapított, de szerencsétlen spekulációk követ- királyához küldte, ki hajóhadat akart alapítani.
keztében kénytelen volt Angliából titokban elme- D. fölhasználta az alkalmat Indokhina térképének
nekülni. 1802-ben Lajos Ferdinánd porosz herceg fölvételére, melyet hazatértekor kiadott. Ezt a karkoncertmestere lett, 1807. ugyané minségben tográfiai munkát követte (1883) Tonkingnak okkuTalleyrand herceghez került, ki öt magával vitte pálása ós a francia protektorátusnak Annámra
Parisba. Szerzeményei összegyjtve 9 kötetben való kiterjesztése. 1877— 81-ig D. a tengerészeti
jelentek meg. Irt operákat és templomi darabokat térképosztályban volt alkalmazva, 1882. Arabi
is ; Pleyellel együtt zongoraiskolát Méthode nou- pasa lázadása alkalmával Egyiptomban tartózvelle pour le piano (London 1796).
kodott, ekkor foglyul esett, 1883. Brazza alsóDustmann, Marié Luise, leánynevén Meyer, ogovei expedíciójához csatlakozott. 1891-ben kinémet operaénekesnö, sziü. Aachenben 1831 aug. kutatta Tibet ÉNy.-i részét, de midn Szining felé
22., megh. Berlin-Charlottenburgban 1899 márc. ment, a benszülöttek megtámadták és megölték.
1. Élsö zenei kiképeztetését Boroszlóban nyerte, Müvei Le royaume d'Annam et les Annamites
ahol 1849. lépett fel elször. 1850-53-ig Kasselben (Paris 1879); Le Congo frangais (1885); Études
mint els énekesn mködött, innen Drezdába, sur le Thibet orientál (1877); L'Asie eentrale:
1854. Prágába és 1857. a bécsi udvari színházba Thibet et les rógions litnitrophes (1890). Halála
került. Itt 1860 óta mint cs. és kir. kamara-éne- után jelent meg: Mission scientiflque dans la
kesn 1875-ig mködött. D, fszerepeit a drámai Haute-Asie (1897—1899).

febr.

:

:

alakítások tették és Pideliója, Iflgéniája, ArmíDonna Annája stb. a legnagyobbszerü alkotásokhoz tartoznak. 1858-ban D. könyvkeresked
neje lett, utóbb énektanám.
dája.

Dutrochet (ejtsd

:

dütrosé),

Bené Joaquim Henri,

francia természettudós, szül. 1776 nov. 14.,

1847

febr. 4.

Müvei

:

megh.

Recherches anatomiques et

physiologiques sur la structure intimé des animaux et des végétaux et sur leur motilité (1824)
pas (franc, ejtsd: dtl szUblim ridikül il nia kön pá), a L'agent immédiat du mouvement vitai devoiíé
fenségestl a nevetségesig csak egy lépés. I. Napó- dans la nature et dans son mode d'aetíon chez les
leonnak tulajdonított mondás.
végétaux et les animaux (1826) Nouvelles reDúszarész, a nabataeus nép solaris jeUegü f- cherches sur l'endosmose et l'exosmose (1828) j
istensége, melynek neve a nabataeus feliratokon Mémoires pour servir h l'histoire anatomique et
miut Dzú Sara gyakran elfordul. Ftemploma physiologique des végétaux et des animaux (1837,
Petrában volt, ahol D. halványára, egy négy- 2 köt.).
szögletes, faragatlan, 4 lábnyi magasságú és 2
Duttenhofer, Max von, német nagyiparos, kilábnyi szélesség kre hullatták az áldozati álla- váló tekintély a lporgyártás terén, szül. 1843tok vérét. Évi fünnepét december 25-én ülték. máj. 20. Rottweilban, megh. 1903 aug. 14. TübinD. a görög Dionysosszal azonos. V. ö. Well- genben. Eredetileg gyógyszerésznek készült, majd
hausen, Resté arabischen Heidenthums (2. kiad. átvette a rottweilí löporgyárat, melyet egy ham^
Berlin 1897) G. Dalman, Petra und seine Fels- burgi hasonló gyárral egyesítve, részvénytársa-.
heiligtümer (Leipzig 1908).
Sággá alakított át. A nagyobb német robbanóDntcliluan (ang., ejtsd: döcsmen), németalföldi anyaggyárakat egy egységes vállalattá egyesíÉszak-Amerikában a németek megvet elneve- tette. 1884-ben megalapította az orosz lporgyárzése az angol kereskedelmi tengerészetben így tást. A füstnélküli lpor gyártásának els kísérhívják nemcsak a német, hanem a németalföldi, leteit
tette és már 1887. szabadalmat vett erre,
svéd, norvég és dán hajósokat is.
1898-ban a robbanó-anyagok vizsgálatára 2 milli(i
Datka (áiiat), a búbos banka (TJpupa epops L.) márkával kísérleti állomást létesített Neubabelsnépies neve, L. Banka.
bergben, mely a legnagyobb e
intézet aa
Dutka, XVII. sz.-beli kisebb ezüst éremfaj, egész kontinensen. Nagyarányú tevékenységet
ketts) fejtett ki a német automobil-ipar fellendítése kömely két cseh, lengyel fillért (dvutka

Du sablime aa ridicnie il n'y a qu'nn

;

;

;

nem

=

képviselt.

Dutka

JJcos, hírlapíró, szül. 1881. szept. 11.
Nagy-Váradon. Középiskolai tanulmányainak be-

rül

is.

Dnúd,

1.

Dúd.

UnumTíri

(v. duoviri, lat. a. m. két tagból
Nagy- Váradon. 1905-ben álló hivatali testület), a régi Rómában bizony oa
Amerikába ment, majd bejárta Európa legna- köztisztviselknek a neve. Ilyenek D. capitales''
gyobb részét s 1907. ismét a Nagyvárad e. napi- V. D. perduellionis, kiket már Tullus Hostilius allap munkatársa lett. Költeményei különböz la- kalmazott a hagyomány szerint hazaárulási pe^

fejezésével hírlapíró lett

:

Duv.
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rekben; D. sacris faciundis, kik a Sibylla-könyvekból olvastak ki jóslatokat (számuk késóbb 10
lett) ; D. navales, a hajóhad felszerelésére és vezetésére ; D. frumevto dividundo, a gabona kiosztására ; D. aedi faciendae, templom építésére ; D.
aedi dedicandae, templom felavatására. A municipiumokban és kolóniákban voltakLD.2MW(íi«/«<io,
kik mint ftisztviselk bíráskodtak és a tanács
tárgj-alásait vezették.

DaT«, természetrajzi nevek meUett Duvemoy
George Louis (1. o.) nevének rövidítése.
Dúvad, a kártékony és ragadozó emlós állatok
vadászati elnevezése. Kártékonyak: vaddisznó,
borz, mókus; ragadozók: medve, farkas, hinz,
vidra, vadmacska, róka, nyuszt, nyest, görény,

menyét.

Daval, növénynevek után Duval-Jouve

Jo-

seph, a strassburgi akadémia inspektora nevének
Szül. Boissy-Lamberville-ban 1810.,
megh. Montpellierben 1883.
Daval íejtsd: dttvái), 1. J^Zeacanáre, francia szinmüiró, szíü. Rennesben 1767 ápr. 6-án, m^h.
Parisban 1842 jan. 9. Részt vett az amerikai háborúban, késöbbaz építészettel foglalkozott, 1790.
színész, majd színházigazgató lett, 1812. beválasztották az akadémiába s mint a Bibliothéque
de l'Arsenal gondnoka fejezte be pályáját. Igen
rövidítése.

termékeny drómaíró volt, akinek érdekesen sztt,
ügyesen jelenetezett színmüvei az egész világon
elterjedtek. A legismertebb Édonard en Ecosse
(1802). Joseph en Egypte (1807) c. operaszövege
Méhul zenéjével vil^hirOvé lett. Színmveinek
gyjteménye Oeuvres (Paris 1822—25, 9 köt.)
:

—

Duvernois

nulását a pont-á-moussoni jezsuitáknál tovább folytathassa. Rövid id alatt oly elmenetelt tanúsított, hogy Lipót herceg 1718. magával vitte Parisba s kinevezte Lunévillebe a történelem tanárává. Mikor 1735. Lotharingiát átengedték
LeszczjTiszkí Szaníszlónak, D. az ottani hercegi
könyvtárral együtt Firenzébe ment, hol tíz évig
lEikott. I. Ferenc császár Bécsbe hívta a pénzéremgyüjtemény fnökének. Munkáit (Oeuvres)
Koch adta ki 1784. két kötetben (Petersbui^ és
Basel, 2. kiad. Paris 1785). V. ö. Kaiser, Lében

é

(Regensburg 1788).
Duvergier de Hanranne (^tsd:

D.-'s

dfiyensgé ds onmn),

Pros-per, francia publicista, szül. Rouenban 1798
aug. 3., megh. Herry várában (Cher) 1881 máj. 19.

1824-ben a Globe munkatársa s késbb kiadótulajdonosa volt A képviselházban (1831 óta) a doktrinerekkel szavazott s lelke volt ama koalíciónak,

mely 1839. a Molé-minisztériumot megbuktatta
s melynek programmjául D.-nek
Des principes
:

du gouvemement représentatif et de leur appU-

mve

(Paris 1838) c.
tekinthet. Ekkor
aztán elpártolt a doktrinerektl s mint a Constitutionnel és a Siécle munkatársa a balközéphez

cation

csatlakozott. Ekkor írta De la reformé parlementaire et de la reformé électorale (u. o. 1847)
c. müvét, mely nagy hatást tett Az 1851 dec.2-ikl
államcsíny alkalmával öt is börtönbe vetették,
1852. pedig számzték. Ekkor Torinóba ment, ahol
történelmi tanulmányokkal foglalkozott ; de még
ugyanabban az esztendben visszatérhetett Parisba, ahol azonban a politikával többé nem tör-

Az akadémia 1870. választotta meg tagjának.
Histoire du gouvemement parlementaire
De
de la Francé (Paris 1857—73, 10 köt.). Számos
ben Victor Hugót okolja a dráma hanyatlásáért. értekezést írt a Revue des Deux mondesba és más
Magjanü megjelent, Kotzebue nyomán Eduárd folyóiratokba. Fia D. Emest, szül. 1843 márc. 7.,
:

c.

jelent

meg

kortörténeti szempontból érdekes
lalittérature romantique (1833) c. irata, mely:

dött.

Fmve

:

:

:

Skóciában, ford. Verseghy Ferenc (Pest 1805).
Ugyané darabot még Éenke József és Láng A.
fordításában is eladták. V. ö. Bellier-Dumaine,
A. D. et son oeuvre dramatique (Paris 1906).
2. D., Amaury, francia múvészettörténetíró, D.

megh. Trouvílleban 1877 aug. 12. Részt vett az
1870-íki háborúban és súlyosan megsebesült 1871.
beválasztották a nemzetgylésbe, ahol a bal centrumhoz csatlakozott. 1876 óta tagja volta képviselkamarának. Mvei Hit mois en Amérique

Rennesben 1760 jan. 28., megh.
1838 nov. 12. A Décade philosophique-nak, majd a
Merenre de Francénak volt szerkesztje és Montaigne és Scarron müveinek kiadója. D. írta a szöveget Derm: Monuments des árts du dessin,
Baltard: Paris et ses monuments és Moisy :
Fontaines de Paris c. nagy képes munkáihoz.

coalition libérale (1869); La
république conservatrice (1873).
Dnvemey (ejted da vemé), (xuichard Joseph, francia anatómus, szül. 1648 aug. 5., megh. Parisban

1. testvére, szül.

:

(1865, 2 köt);

La
:

1730 szept. 10. Avignonban tanult s 1667. mint orvos Parisba ment,hol anatómiai eladásaival gyorsan hímevessé lett s már 1674. tagja volt az Académie royal des sciencesnak, 1679. pedig a Jardin
royal anatómiai tanári székét foglalta el. Munkái
közül a legkiválóbbak a hallás szerveire vonatkozók. Összes mvei (Traité des maladies des os
és Oeuvres anatomiques) 1751. és 1761. jelentek

D., ilathieu, francia anatómus, szül. Grassefebr. 7., megh. Parisban 1907 márc. 1.
Tanult Parisban, Strassbnrgban volt proszektor,
az anatómia tanára az Ecole supérieure des
beauxarts-ban és 1885-tl a hisztológia professzora
a párisi orvosi fakultáson. Mvei Cours de phy- meg.
Biologie (1872, 8. kiad. 1897); Précis de techDuverney-féle mirigy, 1. Gowper-féle mirigy.
nique microscopique et histologique ou introdneDuvernois (eáted: duveraoá), Clétneitt, francia potion pratique á l'anatomie général (Paris 1878)
litikus, szül. Parisban 1836 ápr. 6., megh. u. o.
tle való még a kitn Atlasd'embryologie (u. o. 1879 júl. 8. Eleinte Algériában, azután pedig Pa1888).
risban mint hirlapfrótünt ki. 1867 óta a császárság
*• J^i> Valentin, francia tudós, szül. Artonay- buzgó híve lett. 1868-ban a császár
megbízásából
ban 1695 jan. 12., megh. Bécsben 1775 szept. 13. megindította a Peuple
c. napilapot
1869-ben
Voltaképen Jáma-aynaA hívták; fiatal korában mint hivatalos jelölt bejutott a törvényhozó
testehénpásztor volt s magától tanult meg írni ós tületid, ahol a jobbpárthoz csatlakozott. Miután
az
olvasni. Véletlenül bukkantak reá a lotharingíai
Ollivier-minisztériummal nemsokára összetzött,
fiatal hercegek, akik gondoskodtak róla,
hogy ta- a hivatalos lap szerkesztésétl visszalépett. Ek3.

ban 1844

:

:

—

DuvGrnoy

kor aztán Dávid Jérome báróval és Forcade de
la Roquette-tel együtt az úgynevezett Arkadiaiak
klubját alkotta meg, melybl az Olüvier-fóle kabinet bukása után Palikao gróf elnöklete alatt
az ú. n. mameluk-minisztérium került ki. D. e
kabinetben a kareskedelmi tárcát vállalta el s ez
állásban a háború kezdetén Paris élelmezése körül

érdemeket szerzett. A szept. 4-iki forradalom után
Angolországba menekült, honnan 1871. tért vissza
Parisba s izgató cikkeket írt Thiers kormánya és
a köztársaság ellen. 1871 szept. megindította a
L'Ordre monarchista irányú napilapot. Egyúttal
banküzletekbe is elegyedett s az egyik spanyolországi banknak igazgatója lett. Ez állásban el•követett csalárd üzelmei miatt azonban a törvényszék 1874. két évi fogságra ítélte. Nagyszámú
röpiratán kívül megírta Histoire de l'interven:

tion frangaise
(Paris 1867).

Duvernoy

au Mexique 1862
(ejtsd:

duvemoá),

— 67. cím mvét

1.

—
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George Louis,

francia természetbúvár, szül. 1777 aug. 6. Montbéliardban, megh. 1835 márc. 1. Parisban. Elbb

Dux

sága egy vezérl tábornok alá volt rendelve, akit
D.-nak címeztek kitüntetésül némely D.-nak a
cofnes címet adták, amely cím akkor tehát a D.-nál
elkelbb volt. A D.-ok (duces) közvetlenül a Magister militumnak (hadügyminiszter) voltak alárendelve. D.-nak nevezték késbb a nyugateurópai államokban is valamely territoriális hadier vezérét s amikor ez a vezórség apáról flura szállt,
akkor az fnemesi cím lett 1. Herceg és Duc.
Zenei jelentését 1. Fuga.
Dux, 1. 1896 óta kerületi kapitányság Csehországban, 394 km2 területtel, (1910) 84,392 lak.
Bilin és D. járásokból áll, amelyek azeltt Teplitz
ker. kapitánysághoz tartoztak.
2. D., város
a hasonnev ker. kapitányságban, több vasúti
vonal találkozásánál, gazdag bamaszéubányákkal, cukor-, üveg-, porcelláu-, sörgyártással,
agyagiparral. A közelében fekv Waldstein grófi
kastély 20,000 kötetbl álló könyvtárát, képes régiségtárát sokan látogatják.
;

;

—

—

Dux

Adolf, szépirodalmi

író, fordító és publi-

Pozsonyban 1822 okt. 25., megh. BudaStrassburgban, majd Parisban a Collége de Francé pesten 1881 nov. 20. A bölcsészetet és jogot Potanára volt. A gerinces állatok összehasonlító zsonyban hallgatta. Csak ekkor kezdett magyarul
anatómiájával, az emberszabású majmok szerve- tanulni. 1847 óta a Pressburger Zeitung munkazetének és a puhatestek idegrendszerének vizs- társa lett s e lapba verseket írt és fordított magálatával foglalkozott. Kiadta Guvier Lepons gyarból. 1849-ben Bécsbe ment, az egyetemen
d'anatomie comparée c. mvének utolsó kiadását doktori oklevelet szerzett, s tanulmányainak és
az irodalomnak élt. 1852-ben az Oesterreichische
(Paris 1836—44, 8 köt.).
2. D; Vidor Alphonse, francia zongaramüvész Zeitungba dolgozott, ekkor a reakció következtéés zeneszerz, szül. Parisban 1842 aug. 30., megh. ben el kellett Bécset hagynia, hazajött Pozsonyba,
u. 0. 1907 márc. 7. A conservatoire (Marmontel, ott mint segédtanár mködött a városi reáliskoláBazin) növendéke, majd tanára, itt 1869. a ka- ban s egyúttal ismét dolgozótársa volt a Pressmarazeneesték megalapítója Léonard heged- burger Zeitungnak. 1854-ben Bécsbe ment, onnét
mvésszel. Operákat, zongorakoncertet stb. írt. Pestre jött a Pester Lloydhoz, ahol mindvégig
Duveyrier (ejtsd: dUverjé), 1. Anne Honoré Jo- megmaradt mint a lap fmunkatársa. 1867-ben
seph, írói nevén Mélesvüle, francia drámaíró, szül. a Kisfaludy-társaság D.-t küls, 1870. pedig bels
Parisban 1787 nov. 13., megh. u. o. 1865 nov. 7. tagjának választotta. Nagy munkásságát sokszor
Több mint 300 színdarabot írt, leginkább mások gátolta betegeskedése, fleg életének utolsó tizetársaságában. Legjobban sikerült neki a vaude- dében. D. a magyar irodalomnak a müveit külszámos cikkville. Már 1811 sikert aratott L'oncle rival c. da- föld eltt tett nagy szolgálatokat
cista, szül.

;

rabjával. Legsikerültebb

mveit Scribe-bel együtt

ben ismertette, bírálta irodalmi viszonyainkat.

A

német sajtóban is sokat tett a szellemi állapo2. D., Charles, francia író, az elbbinek öccse, taink iránt mutatkozó elfogultság eloszlatására.
szül. Parisban 1803 ápr. 12., megh. u. o. 1866 nov. A Budapesti Szemlében számos bírálata és önálló
egy esztétikai
10. Jogi pályára lépett, s a börtönök ffelügyelje esztétikai dolgozata jelent meg
lett, mígnem egy Saint-Simon szellemében írt munkájával pedig (A bohózat elmélete) a Kiscikke a nk helyzetérl öt magát js börtönbe faludy-társaság pályázatán pályadíjat nyert. Legjuttatta. Kiszabadulása után több színdarabot Irt. nagyobb érdeme azonban az, hogy jelesebb

írta.

;

Ilyenek Michel Perrin (1834); Faute de s'entendre
(1838) La meunióre de Marly (1841) stb.
3. D.,Jíewn,afrLkai utazó, az elbbinek fia, szül.
Parisban 1840 febr. 28., megh. 1892 ápr. 25. 1859
óta több utazást tett Algériában, Tuniszban és Tripoliszban,fképen a Szahara felé es részükön.Megíigy éléseit az Bxploration du Sahara (1. köt. Les
Touaregs du Nord, Paris 1864) közli. Számos kisebb dolgozata jelent meg az Annales des voyageurs és Eevue algérienne et colonial c. folyóiratokban. 1878-ban átvette Vivien de Saint Martintól a L'année géographique szerkesztését, akivel
együtt készítette a Dictionnairede géographie universelle-t. 1881-ben jelent meg tle: La Tunisie.
Duw, Petrus de, 1. Dada.
]>ax (lat.) a. m. vezér, fnök, útmutató. A keletrómai birodalomban minden tartomány katona:

;

íróinknak nevezetesebb mveit jó fordításokban megismertette a német közönséggel. Önállóan megjelent munkái közül nevezetesebbek

Ausgewáhlte Dichtungen von Petfi (Wien
1847); Der Bauernkrieg in Ungarn 1514. Historischer Román von Báron Joseph Eötvös.
Aus dem Ungar. (Pest 1850) Ein ungarischer Nábob. Román von Móric Jókai. Aus dem Ungar.
Der Alté Infanterist und sein Sohn
(u. 0. 1856)
der Hussar. Charakterbild mit Gesang in 5 Aktén
nach Joseph Szigeti's ungar. Volksstücke. Bánk
Bán. Dráma in 5 Aktén von Joseph Katona, Aus
dem Ungar. metrischübersetzt (Leipzlg 1858) Die
Schwestern. Román von Báron Joseph Eötvös
(Pest 1858) Dichtungen von Johann Arany (u. 0.
1861) Frauen vor dem Spiegel, von Paul Gyulai.
Aus dom Ungar. (u. 0. 1864) GesammelteWerke
;

;

;

;

;

;
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Duxít
von Josef Freiherr von Eötvös. Aus dem Ungar.
(Wien 1872) Derletzte Herr eines altén Edelhofes,
von Paul Gjrulai (Leipzig 1874) Vallás és tudotnány (Bpest 1876) Ein altér Schauspieler, von
Paul Gyulai (Leipzig 1879); Koronázási emlékkönyv (1867. Palk Miksával együtt) Aus üngarn
(u. o. 1879., irodalmi ós mveldéstört, rajzok).
Németre fordította még Ipolyi, Fraknói, Horváth
Mihály és Lónyai Menyhért több mvét is.
Dnxit (ásv.), sötétbarna opakgyanta lelhelye
;

;

;

;

;

Dux

(Csehország).

Duyckinck

(ejtsd:

dájkink),

Evert

Augiistus,

amerikai író és irodalomtörténész, sziií. New
Yorkban 1816 nov. 2.3., megh. u. o. 1878 aug. 13.
1840— 42-ig kiadta Mathews C.-val együtt az Arctums, a Journal of books and opinion, 1847—
53-ig pedig George Long testvérével együtt a Li-

—

Duzzasztó

grát

Ez utóbbi kettért a belga kormány a flamand irodalom 5 évi díjával jutalmazta. 1882-ben

kötete.

meg a Reinaard de Vos fordítása. D. volt
megalapítója a 40-es években felvirágzott DuitschVlaamsch Zangverbondnak. 1893-ban Dendermondeban szobrot emeltek neki. Válogatott költeményeit a fla, Florimond van D. adta ki (1889).
Duyt, 1. Deut.
Duy-Tán, annami király, szül. 1899., ötödik fla
Thanli-Thái királynak. 1907-ben került a trónra
és ugyanaz év szept. 5. koronázták meg. Nagykorúságáig az indo-kinai francia fkormányzó
ellenrzése alatt álló kormánytanács vezeti az
állami ügyeket D. nevében. Minthogy anyja alacsony származású volt, nem élhet a királyné rangjával, hanem a király fogadott anyja címén tölti
be az anyakirályné szerepét.
Dnzica, adók. Zágráb vm. sziszeki jár.-ban,
(1900) 458 horvát-szerb lakossal, u. p. Sela, u. t.
Lekenik.
Dnzió. Régi magyar krónikák szerint Pannónia királya volt 469. Aladár után nem más,
mint Attila iQabbik fla, Dengezik, kinek nevét
Jordanes Dioziónak írja.
jelent

terary World c. vállalatokat. Ugyancsak testvérével írta meg legjelentékenyebb müvét: Cyclopaedia of American literature (Philadelphia 1856,
legújabb kiad. 1888).
Duymo, 1409— 20-ig spalatói érsek. Neve a latin
Domniis névnek olaszos alakja. Midn 1420. a
spalatóiak magukat a velencei köztársaság uralma
alá adták, bár a spalatóiak kérték, hogy maradjon
Dnzlnk, adók. Vercze vm. nasici j.-ban, (i9oo)
köztük, mégis inkább odahagyta érsekségét, mint- 419 horvát-szerb lak., u. p. és u. t. Orahovica.
sem megszegje a magyar király iránt való hséDúzs, kisk. Tolna vm. simontornyai j.-ban, (i9io)
gét. Hazánkba jvén, Zsigmond a mogyoródi apát- 618 német és magyar lakossal, u. p. és u. t.
ság kormányzását bízta reá. Itteni építkezései- Hgyész.
;

nek emlékét egy termésk-boltív rzi 1434.-bl
V. ö. Katona, Hist. Crit. XII. 358.

Duzzasztás, 1. Duzzasztó gát.
Duzzasztó gát, a folyó medrében, a folyás iráDuyse (ejtsd: dnjze), 1. Florimond van, szül. nyára többó-kevésbbé merlegesen beépített m,
Gentben 1843 aug. 3., D. 2. fia. Eleinte ügyvéd, melynek célja a víz szintjének fölemelése. D.-at
késbb kizárólag zenész és tehetséges zeneszerz. a hajózás, öntözés, vízi er céljából, vagy egyéb
1873-ban Torquato Tasso halála cím kántátéja a
genti konzervatórium nagy díját nyerte meg, ezenkívül hét operáját adták Gentben és Antwerpenben. Legfontosabb zenetörténeti munkái P. Phalese Duytsch musyck-boeckjének(1572-b61) és Til:

llliiniiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

közegészségügyi stb. célból szoktak épíRészei a parti falak, a közéjük épített duzzasztószerkezet és a kimosás ellen biztosító fenékfalazatok, fenékburkolatok és palánkfalak. A duzzasztószerkezet lehet fix és mozgó. A fix D.-at
ipari,

teni.

iiiiminiiiiifintiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii

lllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin

1.

2.

man

Susato els és második Musyck-boeckenjének (l51-bl) új kiadása és fképen négykötetes gyjteményes munkája, a Het oude Nederlandsche Lied (Antwerpen 1900—08).
2. D., Prudens van, flamand költ és tudós.
Gént város levéltárosa, sziU. Dendermondeban
1804 szept. 18., megh. Gentben 1859 nov. 13. Sokoldalú és termékeny író, aki nagy érdemeket
szerzett, mint a nemzeti flamand mozgalom egyik
elharcosa. 1831-ben jelent meg költeményeinek els kötete- (Gedichten) ezt követték Vaderlandsche poezij (1840)
Natália (1842) Het
Klaverblad (1848); Dichterbespiegeling (1850);
Gediehtjes voer kinderen; Niuwe Kinderge;

:

;

dichtjes stb., majd drámák, néhány tanulmánya
a németalföldi történelembl és Over den Nederland.^hen versbouiv (1854), melyért pályadíjat
nyert Jákob van Artevelde (1859) c. epikus költeménye és De Nazomer (1859) c. utolsó vers;

iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi
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ábra.

;

:

ábra.

3.

ábra.

bukógát-nak (1, o.) is nevezik. A mozgó gátnak
(1. o.) számos alakja ismeretes. !Míg a flxgát nem
lévén a mederbl eltávoKtható, árvízkor káros
duzzadást okozhat, addig a mozgó gát a fenékre
fektethet, fölhúzható, vagy más módon eltávohogy árvízkor a duzzasztása megszüntethet.
A D. hatása els sorban a víz színének fölemelése lévén, fontos tudni e vízszinemelkedés
nagyságát, melyet a duzzasztás magasságának
neveznek. Ezt a magasságot megkapjuk, ha a
gát közvetetten közelében a gát alatti és gát
fölötti vlzszin magasságkülönbségét lemérjük. Ez
a magasságkülönbség mindenféle vízhozomány
alkalmával más és más. Csekély vízhozománykor
a duzzasztás magass^a legnagyobb amint a vízhozomány növekszik, a duzzasztás magassága
egyre fogy s nagy árvízkor gyakran alig észrevehetvé válik. Rendesen csak a kisvíz földuzlítható úgy,

;

Duzzasztó vas
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zasztása áll az ember érdekében s ezért a nagyobb vízálláskor a duzzasztás lehet csökkentésére törekszenek. Ezt elérik többféle módon. Ha
a gátat a mederre, Illetleg folyásirányra nem
merlegesen, hanem az 1—3. ábrák szerint fer-

dén vagy megtörve készítjük,

akkor nagyobb

Dülfer

hagynia.

Ma

egészen vak. Gazdag irodalmi tevérendszerében Kant ellen fordul s a valóság filozófiájának nevezi a maga
rendszerét. A valóság szerinte nem megismerhetetlen, a gondolkodás törvényei egyszersmind a
létéi is a valóság, amint elttünk mutatkozik, az
egyedüli realitás, egyszersmind az egyedüli észszer is. Tér s id valódiak, az érzet közvetetlenül
az objektív valóságot adja. A léten kívül nincsen
semmi, de a lét nem határtalan, hanem határozott.
A darwinizmus ellen is fordul D. Az etikában
határozott ellenfele a pesszimizmusnak. Tanítása
rokon Comte-éval. D. a nemzetgazdaságtant is át
akarta alakítani s mint «reformátor», e téren is
nagy hírre tett szert. Fbb müvei a következk: Fi-

kenységet

fejt ki. Filozófiai

;

vízkor jóval csekélyebb lesz a duzzasztás, mint a
folyásra merleges gát esetén. Továbbá a duzzasztás magasságát a mozgó gátrészek részben
V. egészben való eltávolításával is szabályozhatjuk.
A duzzasztás nemcsak a gát közvetetlen közelében áll el, hanem fokozatosan csökken mértékben fölfelé is terjed. Fontos tudni a duzzasztás határát és a gáttól mért tetszleges távolságban a duzzasztás magasságát. Mindkét érték csak
szabályos csatornákban épített D. esetén állapít- lozófiaiak: Natürliche Dialektik (Berlin 1865); Der
ható meg a kell pontossággal. Legtöbbször kö- Werth des Lebens (Breslau 1865, 6. kiadás 1902)
zelít értékmeghatározással is megelégszenek. Kritische Geschichte der Philosophie (Berlm 1869,
V. ö. Bogdánfy Ödön, Hidraulika.
4. kiad. 1894) Kursus der Philosophie als streng
Duzzasztó vas, 1. Fürész.
wissenschaftlicher Weltanschauung und LebensDvizzogás (észt.), haragos, de könnyen kibékít- gestaltung (Leipzig 1875); Logiku. Wissenschaftshet ni hangulat, a színpadon a naivak kedvenc theorie (u. o. 1878). Nemzetgazdasági müvek:
fogása.
Kapital und Arbeit (Berlin 1865) Kritische GrundDüben, város Merseburg porosz kerület bitter- iegung der Volkswirthschaftslehre (u. o. 1866)
feldi járásában a Mulde mellett, (i9io) 3258 lak., Die Verkleinerer Careys (Breslau 1867) Kursus
kosárfonással, br- és gazdasági gépgyártással, a der National- u. Sozialökonomie (Berlin 1873, 3. k.
város mellett timsófzéssel és malmokkal. 4 km.- 18í)2); Krit. Geschichte der Nationalökonomie und
nyire van a Gesundbrunnen, ers vastartalmú for- des SoziaUsmus (4. k. 1900). Természettudomárás.
nyiak: Krit. Geschichte der alig. Prinzipien der
Jiv.hxiQTyFriedrich, német filológus, szül. Hörsel- Mechanik (koszorúzott pályam, 1873, 3. kiad.
gau gothai faluban 1802 dec. 20., megh. 1867 okt. 1887. Ebben vannak azok a sért támadások, me13. Paris közelében, 1832 óta a párisi Didot-cég leg- lyek miatt megfosztották a magántanárságtól);
kiválóbb klassz.-filológiai munkása, a Stephanus- Neue Grundgesetze zur rationellen Physik und
féle Thesaurus új kiadásának (1831—65, 9 köt.) Chemie I. (1878); Eobert Mayer, der Galilei
frevizora és a Didot-fóle Bibliotheca graeca szer- des neunzehnten Jahrhunderts (Chenmitz 1880,
kesztje volt. Ez utóbbi vállalatban sok görög 2. rész Leipzig 1895) Neue Grundgesetze zur
írót adott ki és írt számos iskolai könyvet is, rat. Physik u. Chemie (1878) és ülrik fiával e
melyekkel a klassz, tanulmányokat emelni igye- II. része 1886 ; Neue Grundmittel u. Erfindungen
kezett. A francia tanügyrl írt bírálatai heves zur Analysis, Algebra etc. (1884) és fiával együtt
és hosszas tollharcot keltettek, de kétségtelenül e
n. része (Leipzig 1903). Társadalmiak s
kedvez hatással voltak a klassz, nyelvek tanítá- egyebek Die Judenfrage als Frage des Rassensának reformjára. V. ö. Godefroy, Notice sur F. charakters (5, kiad. Berlin 1901); Die ÜberDübner (Paris 1867) Sainte-Beuve, Discours á la schátzung Lessings und dessen Anwaltschaft für
mémoire de D. (u. o. 1868).
die Juden (1881) Der Ersatz der Religion durch
Dücker, Eugen, orosz születés német fest, Vollkommeneres und die Ausscheidung alles Juszül. Arensburgban (Livland) 1841 febr. 10., megh. dáerthums durch den modernen Völkergeist (1882,
1901 jún. Szt.-Péterváron és Düsseldorfban tanult 2. kiad. 1897); Sacho, Lében und Peinde. Als
és itt telepedett le állandóan. Többnyire az Bszaki- Hauptwerk und Schlüssel zu meinen sammtl.
és Keleti-tenger partjait ábrázoló tájképei egy- Schriften (1882, 2. kiad. 1902) Die Grössen der
szerek, keresetlenek, de ers hangulatot tükröz- modernen Litteratur (1892). V. ö. Vaihinger, Harttetnek vissza. Oroszországban lev sok müvén mann, D. und Lange (Iserlohn 1876) Driiskovitz,
kívül a berlini Nationalgalerieben és a drezdai Eugen D. (1888) Böll, Eugen D. (1892).
képtárban is képviselve van.
Dülény, hibás magyar elnevezése a rhonibusDdelingen (franc. Dudelange), falu Luxem- nak, 1. Négyszög.
burg nagyhercegségben az Alzette folyó és vasút
Dülés (geoi.), rétegek hajlásszöge ós iránya,
mellett, jelentékeny vas- és fémiparral, (i9io) 1. Irányt.
10,788 lak.
Dülfer, Martin, német építész, szül. BreslauDühöngés (lat. furor), laikus elnevezése az ban 1859 jan. 1-én. Münchenben telepedett le,
elmebajosok nagyfokú nyugtalanságának, izga- majd 1902. a drezdai fiskolára Iiívták meg rentottságának.
des tanárrá. Tevékeny részt vett az újabb idk
Dhösség, rossz magyar (hivatalos) neve a iparmvészeti, mvészeti és építészeti kiállításaimania-nak (1. o.).
nak rendezésében s számos aranyérmet nyert.
Dühring, Eugen, német filozófiai, nemzetgazda- A színházépítés terén jelents sikereket aratott.
sági és természettudományi író, szül. Berlinben Kivitelre került épületeirl áttekintést nyújt az
1833jan. 12. Ott tanultaa jogotl853— 56. s gyakor- Architektur des 19. Jahrhunderts (Berlin 1910) c.
lati pályára lépett, melyet szembaj a miatt ott kellett folyóirat 4-ik «Sonderheft»-je.
;

;

;

m

;

m

:

;

;

;

;

;

—

DUIken

Dülken, város Düsseldorf porosz kerületben,
15 km.-nyire a németalföldi határtól, vasút mellet, (1910) 10,518 lak., selyem- és bársonykelme ké-

pamut- és kenderfonással, vászonszö véssél, vasöntéssel és sörgyártással.
Dlmen, város Münster porosz kerületben
Vesztfáliában, mocsaras síkságon, vasút mellett,
(1910) 7507 lak., gzmalommal, gép- és sörgyárral, vászonszövéssel. A Croy-D. hercegek uradalmának székhelye.
aközség határának bizonyos része.melyet
v. utak, V. természetes mesgyék körülhatárolnak
azonkívül azon terület, út, mesgye, árok, melyre
szántóföldek
a rendszerint párhuzamosan
végei kimennek, kidlnek, ill. magának a szántóföld végének az a része, melyen a szántáskor az
ekével megfordulnak. D. a tengerészetben (ném.
Gang, Bord, ol. hordata, franc, bordée, ang. a
board v. tack) az az út, melyet egy lavírozó (1.
Lavirozás) hajó akkor tesz meg, midn szél ellen vitorlázva egy irányban halad, anélkül, hogy
fordulatot csinálna, vagyis a szelet a másik oldalról
venné.
Dülfalva (azeltt Dombhát), kisk. SzolnokDoboka vm. nagyilondai j.-ban, (i9io) 594 oláh
lak. u. p. és u. t. Galgó.
Dlöngés vagy hengergés (ném. ScMingern,
Bollen ol. la rollata, franc, rotdade, ang. the
rolling), a hajónak az az ingása, melyet hossztengelye körlil a hullámlökések következtében
az egyik oldalról a másikra dlve tesz. Ha
a hajónak súlypontja nagyon mélyen, közel a
hajótöhöz fekszik, akkor az árbocozatnak súlya
heves D.-i mozdulatokat okoz, míg ellenben a
hajósúlypontnak némileg magasabb fekvése ezt
enyhíti, miután a súlypont alá es hajórész a dülöngésnél az árbocozat súlya ellen mködik. A
D.-i mozdulatoknak nagysága a hajóteher mikénti
elosztásán kívül még a hajótestnek (élrésznek)
alakjától is függ, amennyiben egy teltebb bókonyokkal bíró, tehát alul gömbölybb hajó sokkal
szítéssel, cérna-,

Dl,

men

:

;

hevesebb és nagyobb dülöngésnek van kitéve,
mint egy oly hajó, mely megfelel szélesség mellett inkább ékalakú és melynél a haj ót aránylag
mélyen fekszik. Ha a D. rohamosan és lökésszeren történik, nemcsak az árbocozat van az eltörés veszélyének kitéve, hanem a hajótestnek
összeköttetései is meglazulhatnak. A D. nagyságának, ill. a D.-i szögnek meghatározására a klinométert használják, mely a D.-t bármikor megmutatja.

Dülöng járás az állatnál az, midn a törzs
járásközben felváltva jobbra-balra, vagyis azon
oldah-a tér ki, amely lábbal a lépés történik. Nagyon széles, továbbá térdes, valamint szétvetett
lábállású állatok járnak így, ami nemcsak csúnya
és fárasztó, de az ökrök a szokásos jármolás következtében nyakukat feltörik s egy idre hasznavehetetlenekké lesznek.
Dülút,

1.

Dm.

Dioichen, Johannes, német egyiptológus, szül.
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kunde der Tempelanlagen von Dendera (1865);
Geograf. Inschriften altagyptischer Denkmáler
(1865—1885, 4 köt.); Altagyptische Kalenderinschriften (1866)

;

Histor. Inschriften altagypt.

Denkmáler (1867—69, 2

köt.)

Der Pelsentempel

;

von Abu-Simbel (1869) Baugeschichte und Beschreibung des Denderatempels (1877) Die Oasen
;

;

Wüste (1878) Geschichte des altén
Ágyptens (1879) Der Grabpalast des Patuamenap
der libyschen

;

;

(1884—94) Die kalendarischen Opferlisten von Medinet-Habu (1881).

in der theban. Nekropolis

Dmmler,

;

Ernst Ludwig, német

történetíró,

Berlinben 1830 jan. 2., megh. 1902 szept.
11. Priedrichsrodában.
Egyetemi tanár volt
Halléban. 1888-ban a Monumenta Germaniae
historica (1. o.) vállalat élére választották s ez
okból 1889. Berlinbe tette át lakását. Fbb
müvei: Piligrim von Passau u. das Erzbisthum
Lorch (Leipzig 1854) ; Über die áltere Gesch. der
Südslaven in Dalmatien (Bécsi akad. értek.) Die
pannonische Legende vom h. Methodius (Archiv
für Kundé österr. Gesch.-Quellen XIII.); Die
südöstlichen Marken des Karolingischen Éeiches
(u. 0. X.)
Sanct Gallische Denkmale aus der Karolingischen Zeit (Zürich 1856) Das Pormelbuch
des Bischofs Salomo III. von Konstanz (Leipzig
1857). Pmunkája a kétszer pályanyertes: Gesch.
des ostfránkischen Reiches (1. kiad. 2 köt. 1862—
65., 2. kiad. 3 köt. 1887—88). Továbbá Gesta Berengarii imperatoris (Halle 1871). Befejezte Wattenbach társaságában a Jaffé által megkezdett
Bibliotheca rerum Germanicarum VI. köteteként
á Monumenta Alcuiniana cím kútfgyüjteményt
szintúgy Köpke mvét Kaiser Ottó
(1873)
der Grosso (1876). 1877. Liutprand mveibl
rendezett új, kritikai kiadást. A vezetése alatt
álló Mon. Germ. hist. számára a karoüngi korszak íróit adta ki: Poötae latini aevi CaroIini(2
köt. 1881—84); 1890. adta ki Regino krónikájának
fordítását (2. kiad.). D. a magyar és a zágrábi délszül.

;

;

;

:

;

szláv
lített

:

akadémiának

mvei

is tb. tagja volt. Pentebb emközül több hazai történetünkre is

fontos.

Dümpten, elbb
dorfi kerület

heim

önálló porosz város a düsselmülheimi járásában, 1910 óta Mül-

Ruhr egyik városrésze.
(litvánul: Daugava, oroszul: Nyugati
Dvina), folyó Oroszország Ny.-i részében Tver
a.

Duna

;

kormányzóságban,Osztaskov kerületben a Dvineceleinte DNy.-nak folyik, Vitebszknél
hajózhatóvá lesz; csakhamar ezután BNy.-i irányúvá lesz és Dünamünde erdnél a Rigai-öbölbe
torkollik. Hossza 1024 km., vízvidéke 85,401 km«.
Felsbb részeiben a selli, alsóbb részeiben a homokzátonyok nehezítik meg a hajózást ezért csak
Dünaburg és Kreuzburg között járnak rajta gzösök. November végétl március végéig rendesen
be van fagyva áprilisban és májusban igen élénk
rajta a közlekedés. Mellékvizei a Mezsa, Polota,
Diszna, Drissza, Eoszt stb., jelentéktelen vizek.
Termékeny, lapos partja kitn szántóföld, de igen
sokat szenved a tavaszi árvizektl. Rigánál 600

tóból ered

;

;

;

Weissholzban, Grossglogau mellett,1833 okt. 15.,
megh. 1894 febr. 7. Strassburgban, hol egyetemi m. széles.
tanár volt. öt izben tartózkodott hosszabb ideig
Dnabnrg (or. Dvinszk), az ugyanily nev
Egyiptomban, hol nevezetes és eredményekben járás székhelye és elsrend ersség Vitebszk
gazdag ásatásokat végzett. Fmvei: Bauur- orosz kormányzóságban, a Duna mellett, több

—
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vasúti vonal találkozásánál, (i909) 79,800 lak.,
sörgyárral, élénk len-, kender- és épületfakeres-

Dünkirchen,

1.

Dunkerque.

Dünnem, 30 km.

hosszú mellékfolyója az.
ezek a Duna jobb- Aarenak Solothum svájci kantonban a Weissonpartján lev ersség, az új külváros 1 km.-rel le- stein É.-i lábánál ered a Jurán áttörvén, a Balsjebb, a régi külváros a Scsonna-tónál és Griva falu thali- vagy unsingi-klust alkotja és Oltennél több
a Duna balpartján. D.-ot 1274. alapították len- ágban torkollik.
gyelek, 1577. az oroszok elfoglalták, mire 1582.
Düntzer, Heinrich, német irodalomtörténetirl
Báthory István ismét visszaszerezte Lengyel- szül. Kölnben 1813 júl. 12., megh. u. 0.1901 dec. 16.
országnak. A XVII. sz.-ban az oroszok, lengyelek A klasszikus filológia magántanára volt Bonnés svédek több ízben elfoglalták, míg végre 1772. ban s 1846 óta a kölni kat. gimnázium könyvvégleg Oroszországhoz került. 1812 júl. 31. Mac- tárnoka. Elbb az összehasonlító nyelvészet és
donald megszállotta. 1893-ban az orosz kormány klassz, filológia terén mködött. Ide tartozó
a város hivatalos nevét Dvinszk-re változtatta. müvei Die Lehre von der lat. Wortbildung (1836)
Dünamünde(1893 óta Üsztj-Dvinszk), ersség Die Declination der indogermán. Sprachen (1839)
Livonia orosz kormányzóságban, 14 km.-nyire DeThou's Lében (1837); Deversu Satumio (1838)
Eigától, a Duna torkolatánál, közel azon hely- Homer u. der epische Cyklus (1839) De Zenodoti
hez, ahol a Bolderaa belé torkollik, vasút mel- studiis Homericis (1848) Kritik und Erklárung
lett. É.-i és K.-i oldalát az 1200 m. széles Duna,
der Horazischen Gedichte (1840—46, 5 köt.) Die
Ny.-i oldalát a tenger védelmezi. ÉNy.-i oldalán römischen Satiriker (fordítás 1846) Rettung der
egy gátat és arra világító tornyot építettek. A Aristotelischen Poetik (1840) Die Fragmente der
XIII. sz.-ban a helyén egy kolostor állott ezt a epischen Poesie der Griechen (1840—42, 2 köt.)
német lovagrend az ersséggel helyettesítette. Homerische Abhandlungen (1872); Hömerische
1710-ben került Oroszországhoz csakis a katonai Pragen (1874) stb. Sokkal fontosabbak s ismerrség és a vámtisztviselk laknak benne.
tebbek a XVIII. és XIX. sz.-i német irodalomra, fl>üne (ném., franc, dune), 1. Futóhomok.
leg Goethére vonatkozó nagyszámú munkái, meDünewald János Henrik gróf, császári tábor- lyek D. rendkívüli szorgalmáról s tudásáról, de
nagy, szül. Dünev^^aldban 1620., megh. Eszéken látkörének szk voltáról és elfogultságáról is ta1691 aug. 31. Nevét szülhelyétl vette. Részt núskodnak. Ismételve megírta Goethe, Schiller,.
vett a magyarországi török harcokban s külö- Lessing, Wieland, Klopstock életét, kiadta levelenösen az 1664. a Rába mellett, Szentgotthárdnál zésüket és magyarázta munkáikat úgy önálló kötevívott csatában. 1674-ben Ensisheim s Montecuccoli tekben, mint folyóiratokban közzétett egyes cikalatt a franciák ellen harcolt Sassbach mellett, kekben, melyeket utóbb kötetekbe összegyjtött.
amiért a császár 1675. gróíl rangra emelte. Mint Saját költeményeit (Adeline, Liebesiieder vom
táborszemagynak része volt Bécs felmenté- Rhein, 1860) névtelenül adta ki.
sében (1683) s Párkánynál 1684. egy az övéDüong (vagy trüong), annami hosszuságmér6-39 m.
nél sokkal nagyobb török hadsereget tett sem- ték
mivé. Kitnt továbbá a gyri csatában (1685)
Düppel, falu Schleswig porosz kerület Sundeés Budavárának bevételekor, amennyiben 1686 witt nev vidékén, kb. 700 lak. Híres az 1848.,
aug. 14. azt a török hadat, mely Budavár felmen- 1849. és 1864. mellette vívott csatákról. 1848
tésére sietett, visszaverte. A mohácsi csata után máj. 28. Hedemann dán generális a német szö(1687) tízezer emberrel a Duna ós Dráva között vetség csapatait visszaszorította. 1848 jún. 5,
fekv országrész védelmében támadólag lépett Wrangel porosz vezér szenvedett a dánoktól vefel s egész Tótországot felszabadította a töröktl. reséget. 1849-ben is szerencsésen harcoltak a dáAz 1688-ki hadjáratban a Belgrádot ostromló se- nok a bajor és szász csapatok ellen. 1864. azon-'
reget fedte a következ évben pedig a franciák- ban az itt teremtett ers állásukból ápr. 18tól szorongatott Heidelberg felmentésére sietett. Frigyes Károly porosz herceg ket heves ostrom
1691. megint a törökök ellen küldték, amidn Za- után elzte.
lánkeménnél kitnt. Ellenfelei azt fogták rá, hogy
Dürckheim-Montmartin (ejtsd: moam.a.Tteü),Eckfvezére, Badeni Lajos ellen táplált gylöletbl brecht Ferdinánd, gróf, szül. Thürnhofen váráa diadal kivívását egy ideig megakadályozta ban 1812 júl. 1., megh. Edla kastélyban 1891
volna. E vád miatt Bécsbe idézték a haditörvény- jún. 29. Atyja, D. Eckbrecht Kari Friedrich
szék elé, D. azonban útközben meghalt.
gróf, a francia forradalom idején elmenekült ElDünkelberg, Wilhelm Friedrich, német kul- szászból s csak 1815. tért oda vissza. D.-t 1844-ben
túrmérnök, szül. Schaumbm-gban 1819 máj. 4. A péronnei préfetnek nevezték ki, s minthogy
giesseni egyetemen végzett tanulmányok, Sie- egyúttal a hámi fogházban rzött Napóleon Lajos
genben a rétmívelésben szerzett beható gyakor- herceg felügyeletével is megbízták, alkalma volt
lat
nyert kiképeztetés után megismerkedni a jövendbeli császárral. Napóleon
és a kémiából
1858. a hof-geisbergi gazdasági intézetben tanár nem is feledkezett meg róla, 1850. Kolmárba
lett, miközben mint gazd. egyleti vezértitkár is fels-rajnai préfetvé, 1854-ben pedig a távírda
mködött, 1871. a bonni egyetem kapcsolatában ffelügyeljévé nevezte ki, mely állásában a csáfennálló pappelsdorfl gazdasági akadémia igaz- szárság bukásáig megmaradt. Az 1870-iki háború
gatói állására hívták meg. 1896. nyugalomba kitörése után elszászi birtokaira vonult. A béke
vonult. Élénk gazd. ós kultúrtechnikai szak- megkötése után a német párthoz szított. E
irodalmi tevékenység kifejtésén kívül D. kiváló miatt sokszor megtámadták. 1883-ban Alsó-Auszérdeme, hogy a kultúrmémökség ügyének fejlesz- triába, Edla várába költözött. D. két ízben nsült
téséhez nagy mértékben hozzájárult.
s mind a két neje Goethe egykori jegyesének.
kedéssel.
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Dürer cikkhez

liérai

Sagy Lexikona

DÜRER ALBRECHT: LOVAG HALÁL ES ORDOG. RÉZMETSZET

—

Düren

volt. V. ö. müvét
geschichtlichentworfen (1879). Emlékiratai Erimierungen aus altér mid neuer Zeit (3.
kiad. 1891, 2 köt.) tanulságos rajzát adják hivatalos mködésének s érdekes részleteket közölnek
kiváló francia kortársairól.
Düren, az ugyanily nev j. székhelye Aachen
porosz kerületben, a Ruhr és vasút mellett, (i9io)
32,460 lak., posztószövéssel, papir-, sör-, brgyártással, géprészek, sinek, tük, takarók készítésével, cukorgyárral és lenszövéssel régiséggyüjteménnyel, városi könyvtárral, vakok intézetével,
örültek házával és egyéb jótékonysági intézetekkel. A város tereit í. Viünos császár, Bismarck,
Moltke szobrai és több csinos szökkút díszíti.
Közelében van Nideggen falu, a jülichi hercegek
egykori kastélyának festi romjaival, A rómaiak
idejébl való helység már korán német birodalmi
várossá lett. 1238-ban Vilmos jülichi gi'óf szerezte
meg. 1814-ben került Poroszországhoz.
Dürer, Albrecht, német fest, szül. Nürnbergben 1471 máj. 21., megh. 1528 ápr. 6. Nagyatyja

Schönemaim Lilli-nek unokája

Lillis Bild
:

;

73

—

Dürer

az egyes lapok, a Tékozló fiú, Álom, Tengeri
;
csoda, Hercules, Schongauer hatása mellett az
olasz mvészet ers befolyásáról tanúskodnak.
Ez tnik fel a Jelenések kiadása évében festett
önarcképén (Madrid, Prado) is és 1500 óta
is

—

—

nyilván Jacopo de Barbár i hatása alatt is
fontos szerepet játszik D. fejldésében. Olasz
módra zött arány tanulmányok eredménye az
Ádám és Éva pompás rézmetszete (1504), de e

meUett oly tsgyökeresen német felfogású rézmetszetek is keletkeznek, mint a Szt. Eustachius,
Nemesis, a Karácsony az 1511. megjelent Mária
élete fametszetsorozat pedig, D. legvonzóbb
veinek egyike, kedélyesen elbeszél hangjával
egyenesen a néphez fordul. Ide csatlakozik a Királyok imádását ábrázoló festmény (Firenze, üfflzi-képtár) és a Paumgartner-féle oltár (München,
Alté Pinakothek), melynek középs része Jézus
;

m-

számyképe az adományozó család
2 tagját ábrázolja.
Az 1506. évet Velencében tölti D., érintkezik
az ottani mvészekkel és különösen Bellini GioD. Anthoni Magyarországba került és Gyula vá- vanniért lelkesedik. Ott festi A rózsafüzér ünnepe
rosában ötvösmesterséget zött. Legidsebb fia, képét (Prága, Strachow-kolostor), mely a velencei
Albrecht, Ajtós faluban született, ahol a nemes benyomások legtisztább kifejezése. A következ
D. -családnak birtoka volt és ahonnan a család években is a grafika háttérbe szorul a festészet
nevét (Ajtós
Thürer, D.) és címerét is vette. mögött. A berlini Frigyes császár-múzeumban
A család címere kétfelé kitárt ajtó, hármas hal- lev ni arckép. Krisztus a kereszten (drezdai
mon, fölötte szerecsenfej és törzs, kezek nélkül, képtár). Krisztus az írástudók közt (Eóma, Barhegyes fóveggel. D. atyja, ki szintén ötvös volt, berini-képtár), Ádám és Éva két nagy képe (1507,
1455. Nürnbergben telepedett le. Az
mhelyé- Madrid, Prado), D. híres önarcképe (München,
ben kezdte meg a fiatal D. tanulmányait, 1486. Alté Pinakothek), majd 1511-bl a Szentháromazonban, a fiú hajlamának engedve, Wolgemut ság imádását ábrázoló nagyszeríi oltárkép (Bécs,
Michel mhelyébe adta be. 1490-ig tanult itt ez mvészettörténeti múzeum), misztikus tartalmáév húsvétja után vándorútra indult és csak 1494. val, ünnepélyes elrendezésével D. leghatásosabb
pünkösd után tért vissza. A 4 év nagy részét festményeinek egyike. A 10-es évek közepén keStrassburgban, Baselben, Colmarban, a Fels- letkezhetett a budapesti Szépmvészeti MúzeumRajna vidékén töltötte és talán már ekkor, de ban lev férflarckép, valószínleg D. öccsének,
inkább csak 1495. utazhatott els ízben Velenoébe. Andrásnak képmása, 1516-ból való Wolgemut
Hazatérése után nül vette Frey Ágnest és fest- arcképe (München), 1519-bl Miksa császár két
mhelyt nyitott.
arcképe (Nürnberg, Bécs).
Már reánk maradt els mvei jellemzen muA XVI. sz. 2. évtizedének elejétl fogva csodátatják be szellemének irányát és elárulják azokat latos gazdagságban lendül föl D. grafikai mvéa hatásokat, amelyek alatt D. fejldött. Mvészete szete. 1511-ben régibb fametszetsorozatainak új
szoros összefüggésben áll a kés középkori nürn- kiadása mellett új sorozatok jelennek meg. Az
bergi mvészettel. A késbbi nagy grafikusra vall ábrázolás eszközeinek ers gyarapodása, a kifejemár 1484. ozüstvesszvel rajzolt önarcképe (Bécs, zés mélysége, de általánosan érthet volta jelAlbertina) jellemz er nyilvánul atyja 1490-iki lemzi a Nagy Passió és Kis Passió népszer soroarcképén (Firenze, Uffizi-képtár), míg Schon- zatait, míg a rézmetszetü Passió, mely 1513. kégauernek D. ifjúságán uralkodó hatása D. korai szült el teljesen, fleg finom, gondos kimunkáltfa- és rézmetszetein és az érdekes 1494-iki önarc- ságával, elkelségével tnik ki. A nagy sorozaképen (Paris, magántulajdon) is felismerhet, tok mellett egyes lapok is keletkeznek a VeroTöbb tollrajza azonban, valamint az 1500-ból való nika kendje híres rézmetszete (1513), több Manevezetes kép, mely Heraklest és a stymphaliai donna és szent és gyors egymásutánban D. legmadarakat ábrázolja (Nürnberg, Germán. Natio- híresebb 3 rézmetszete a Lovag, halál és ördög
nal museum), az olasz mvészet, Mantegna és más (1513, 1. a ké'pmellékletet), a Melancholia és Szt.
nagy rajzolók növekv befolyását mutatja, ván- Jeromos (1514). Tökéletes technika eszközeivel
dorútján természet után készített rajzai és víz- mély eszmei tartalom jut kifejezésre az embefestményei pedig a természet mély tanulmányo- rek, állatok és a térbeli környezet ábrázolásában
zására vallanak.
D. sokoldalú tanulmányainak eredménye tnik el.
Ily elzmények, tanulmányok után 1498, adja
1512 óta D. sokat dolgozott Miksa császár száki a fiatal mester els nagy mvét, Szt. János mára. Része volt a 92 fametszetbl összeállított
Jelenéseihez készített, 15 lapból álló fametszet- Diadalív és a több mint 100 lapból összeállított
sorozatát, amely megkapó ervel, teljesen a gra- Diadalmenet
két sajátságos, humanista íz
fikai mvészet szellemében mutatja be az egyes
rajzainak elkészítésében e terhes és nem éppen
jeleneteket. Nagyobb szerephez jut a rézmetszés hálás feladatoknál jobban érvényre jut D. mvészületését, két
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azokban a tollrajzokban, amelyekkel a császár számára 1514. nyomtatott imakönyv lapjait
díszítette (legnagyobb része a müncheni állami
könyvtárban). Mély gondolatok és a vonalak ornamentális szövevénye, sokszor humoros középkori
eredet alakok és renaissance jelleg ábrázolások,
vallásos és profán képzetek csodálatos egésszé olvadnak össze e páratlan mben. Ismét más oldalról mutatja be rajzoló mvészetét öreg anyjának
1514. készült arcképe (szénrajz, Berlin), mely a
legersebb jellemz errl tanúskodik.
1520-21-ig Németalföldön utazik D. Meglátogatja a jelesebb városokat, sokat érintkezik
vészekkel, kik
mint kiváló mestert ünneplik.
'Mindenre kiterjed érdekldésérl érdekes naplója
ós útközben készített rajzainak nagy száma tanúskodik (pl. az antwerpeni öreg ember képe,
Bécs, Albei-tina). Hazatérése után a rézmetszetü
arcképek egész sora keletkezik: Brandenburgi
Albert érseké (1523, korábbi 1519), Bölcs Frigyes
választófejedelemé és PirkheimerVilibaldé (1524),
fezete

m-

t

Molanchthoné és Rotterdami Brazmusé

(1526).
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DUrnstein

számos fiókja van és sok idszaki vállalatot ad
ki, melyekkel a közönség esztétikai mveltségét
és irányítását célozza. Egyleti közlönye a DürerBlatt; olcsó röpiveinek száma 70; tagdíja 1 márka,
tagjainak száma meghaladja a hatezret.
Düríeldtit
szürke,

(ásv.),

rostos

fémfény halmazok

ezüstöt, ólmot, rezet
machay mine (Peru).

;

szerkezet, világostartalmaz mangánt,

és ként.

Lelhelye

:

Iris-

Dürgés, vadásznyelven a fajdkakasnak tavaszi
párzáskor hallható hangja.
Düringsíeld, Ida von, német írón, szül. Militsch
sziléziai faluban 1815 nov. 12., megh. Stuttgartban
1876 okt. 25. Beinsberg Ottó neje volt (halála után
egy nappal férje megölte magát). Els mvei:
Gedichte (Tekla álnéven, 1835) Der Stern von Andalusien (románcok, 1838) és Schloss Goczyn (regény, névtelenül 1841). Azután fleg a regény
terén rendkívüli termékenységet fejtett ki ismertebb regényei: Skizzen aus der vornehmen Welt
(1842, 4 köt.), Gráf Chala (1845) Eine Pension
am Genfersee (1851, 2 köt.) Esther (1852, 2 köt.)
Die Litteraten (szatír, regény, 1863, 2 köt.) Margarete von Valois (1847, 3 köt.) és Antonio Foscarini (1850, 4 k.). Igen sikerültek népdal-fordításai és érdekesek útirajzai (Aus Dalmatien, Von
der Schelde bis zur Maas stb.). Késbb férjével több
érdekes néprajzi munkát tett közzé Das Sprichwort als Kosmopolit (1863, 3 k.) Sprichwörter
der germán, und román. Sprachen (1872—1875,
;

;

;

;

Ezekhez csatlakoznak festett arcképei, melyek
németalföldi befolyásokról tesznek tanúságot. Különösen kiválnak közülök egy öreg ember képe
(1520, Louvre), Berend van Orley képmása (1621,
Drezda), Muffel Jákob és Holzscbuher Hieronymus híres arcképe (Berlin) stb. D. utolsó nagy
mve, a leghíresebb valamennyi között, János és
Péter, Márk és Pál apostolok páros képei, melyeket 1526. szülvárosának ajándékozott (München), 2 köt.) stb.
Dürkheim v. Bad ürkheim,y é,ros Pfalz bajor
szinte monumentális felfogású, hatalmas kifej ezés alakok. D. életének legutolsó éveiben sokat kerületben, 13 km.-nyire Neustadttól, a Hardt K.-i
foglalkozott elméleti tanulmányokkal. 1525-ben lábánál, vasút mellett, (i9io) 6523 lak., nagy szöU
jelent meg az Underweysung der Messung mit termeléssel ós kereskedéssel, olaj-,papirmalommal
dem zirekel und richtscheyt c. mve, 1527. az és festékgyárral régészeti és természettudományi
Etlicheunderricht zu befesti gung der Stett,Schloss (Pollichia) társulattal, amely utóbbinak gazdag
und Plecken, 1528., D. halála évében irodalmi gyjteményei is vannak, D.-hoz tartozik a Phi;

:

:

;

D

;

f mve, a Vier Bücher von menschlicher Propornémetek legnagyobb mvészük
gyanánt ünnepelnek, az 1500. óv táján élt német
szellem legtökéletesebb kifejezése. Mély kutató
szelleme és a középkori hagyományokban gyökeredz vallásossága, a középkor formanyelvébl
kiemelked és renaissance hatások iránt fogékony
mvészete, ers, komoly, fórílas egyénisége, mely
sohasem keresett olcsó sikereket, mvei sokaságában visszatükrözdik. Szelleme legtökéletesebben grafikai mveiben jut érvényre mint fest
is elssorban rajzoló mvész. A német mvészet
további sorsára igen nagy befolyást gyakorolt.
tion.

D., kit a

lippschall

tak

föl.

A

nev sófz, amelynél

fürdt is állítot30 éves háborúban a spanyolok, 1674

a franciák foglalták el és rabolták ki.
1794-ben a Custine vezérelte franciák a LeiningenHardenburg grófoknak kastélyát elpusztították.
2 km.-nyire vannak Lintburg v. Limburg bencés
apátságnak, további 4 km.-nyire pedig Hardenés 1689.

burgnak romjai.

BüxnbQTg (Dürrenberg, Thürnberg), falu Salzburg kerületi kapitányságban, Halleintól délre,
(1910) kb. 800 lak., 1598. márványból épült templommal. Közelében van a 2862 m. hosszú, 1250
m. széles és 380 m. mély, turistáktól gyáki'an felIrodalom, A D.-re vonatkozó óriási irodalomból kieme- keresett D. sóbánya, amelyben 350 munkás dolgolendök Thausing, 2. kiad. Leipzig 1884; Springer, Berlin
zik és évenként 3"2 millió K érték sót termelnek.
1892 Zucker, D. in seinen Briefea, Halle 1900; Wölfflin,
Dürnkrut, község Mistelbach alsóausztriai keDie Kunst A. D.-s, 2. kiad. München 1906; F. Takács Zoltán, Budapest 1911, monográfiái; továbbá Singer, Versucli
rületi kapitányságban, a Morvamezn, vasút melBeitráge
Weber,
einer D.-Bibliographie, Strassburg 1903
lett, (1910) kb. 1600 lak., cukorgyárral ós finomítózn D.'s Weltanschannng, u. o. 1900; Justi, Konstrnirte Figaren Albrecht D.'s, Leipzig 1902 Lippmann, Zeichnungen val. Közelében gyzte le 1278 aug. 28. Habsburgi
von Albrecht D., Berlin 1887—1905. Irodalmi mvei: Thau- Rudolf a magyarok segítségével cseh Ottokárt.
sing, D.'s Brieíe, Tagebücher und Reime.Wien 1872 LangeV.ö. Hadtört. Közlemények 1892. évf.; Fauler Gy.,
Pnhse, D.'s schriftlicher Nachlass, Halle 1893 Heidrich, D.'s
NUchter, A. D., 1909, A magyar nemz. tört. II. k. Az irodalmat összeschriftllcher Nachlass, Berlin 1908
angolul 1911 Bürkner, D., 1910 MtlUer Fr., Die Aesthetik állitotta Mangold L. Csánki Árpád és az ÁrpáD.-s, Strassburg 1909. Magyar munkák: D. A. családi nedok c, munkájában. L. még Stülfriedi csata.
vérl
származási helyérl, Gyula 1878 Saendrei
;

:

;

;

;

;

;

;

;

;

és családja
János, D. A. származása és

:

;

mvészete, Budapest 1886.
egylet az esztétikai
veltség emelésére, melyet 1902. Ferdinánd Ave-

Dürerbund, német

narius

(1.

o.)

alapított.
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Egész Németországban

Tirnstein, város Krems alsóauszkapitányságban, a Duna balpartjánál, (1910) kb. 650 lak., egy régi vár romjaival,
amelyben, a monda szerint. Oroszlánszív Rikárd

Dümstein v.

triai kerületi
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Dürr

angol király (1193) egy ideig fogva volt 1805 nov.
11. az egyesült osztrák és orosz hadak a francia
csapatokat itt legyzték. A gyzelem emlékét az
1905 jún.-ban leleplezett szobor hirdeti.
Dürr, Wilhelm, német fest. szül. Villingenben 1815 máj. 9., megh. 1890 jún. 7. Bécsben az
akadémián, majd Kupelwieser vezetése alatt ta-

18Í0— 43-ig Rómában tartózkodott. Szkebb
hazájában, Badenben különösen az egyházi festészet terén volt tevékeny. Nagyobb mvei pl. a
freiburgi, altbreisachi és kenzingeni templomoknult.

ban találhatók.

Drrenberg,

1.

falu Merseburg porosz kertllet-

ben, a Saale folyó mellett, (i9oo) 236 lak., kir.
sóbányahivatallai. Sóbányáját már 1763. njátottók meg, melybl évenként kb. 250,000 q sót nyernek. Vau sósfürdje és glaubersó-gyára. Közelé-

—

2. D., 1. Dürnberg.
ben barnakszén-telepek.
Dürrensee, tó a Monté Cristallo alján az Ampezzo völgyben.
Drrenstein, 1. 1877 m. magas csúcs Stlria
határán, igen szép kilátással. Lábánál fekszik a

három

Ids Lunzer-tó.

mitok egyik

szirtje,

—

2.

D., a déltiroli Dolo-

2840 m. magas.

Dúrrheim, falu Viliingen badeni kerületben,
5 km.-nyii-eMarbachtól, termékeny vidéken, (i9oo)
kb. 1200 lak., sósfürdövel és sóbányával (LudwigsSaline), amelyben évenkint mintegy 15,000 tonna
sót termelnek.
Dürrmenz, falu a württembergi kerület maulbronni járásában, szép templomokkal, sör-, szappan-, dohánvgyártással és dísztárgyak készítésé3S81 lak.
Düssel, folyó a porosz Rajnai tartományban,
Elberfeldtl nyugatra ered, több mint 50 malmot
és számos más vízmüvet hajt, hossza 45 km.,
egyik ága Düsseldorf mellett, a másik ága Kaiserswerthtól északra szakad a Rajnába.
Düsseldorf, 1. közigazgatási kerület a porosz
Rajnai tartományban a Németalföldek, Münster,
•Amsberg, Köln és Aachen kerületek közt 5474
vel, (1900)

—

Dvar

a vasutakon 4.203,928 tonna árút hoztak be és
vittek ki míg 381 hajón 135,223 1. árút hoztak b©
és 349 hajón 125,902 tonna árút szállítottak el.
A birodalmi bank D.-i fiókjának forgalma meghaladta a 4'1 milliárd márkát D. Alt-, Neu-, Kari- és
Friedrichsstadt nev részekre szük, amelyekhez
a külvárosok csatlakoznak. A régi erdítmények
helyén szép sétahelyek keletkeztek a Hofgart^n,
a Königsallee stb. A nyilvános terek közül a szebbek a Comelius-tér, Comelius szobrával és szökkúttal, a Schadow-tér Schadow mellszobrával, a
Markt, János Vilmos választó lovasszobrával.Ujabb
szobrok: i. Vilmos császár szobra (Janssentl), a
Bismarck-szobor, a hofgarteni szökkút stb. A
jelentékenyebb épületek: a Szt. Lambert-templom,
gót épület román izlésü toronnyal, a két utolsó
clevei hercegnek márvány síremlékével, a jezsuita
templom, szintón két fejedelem sírjával, a városháza 1567-bl, a Berger-kapu, a régi erdítmények egyedüli maradványa, a festóakadémia, a
mcsarnok, az ApoUo és városi színház, az igazságügyi- és iparkamara palotája, az acéltröszt,
az orvosi akadémia, a kir. gimnázium épülete, a
városi kórház stb. A fontosabb kulturáüs intézmények: a kii'ályi müvészakadémia, rézmetszet-,
gipsz-, öntvény gyjteménnyel, a mcsarnok, különösen D.-i festk képeinek gj^üjteményeivel a
történelmi múzeum, a miparmuzeum, a mipariskola, iparmuzeummal, az orsz. könyvtár 50,000
kötettel, történelmi, természettudományi,
vész-, gazdasági és egyéb egj-esületek, közép- és
népiskolák, végül különböz jótékonysági egyesü
letek.D.
nevei Düsseldorpe,Düsseldorp,Duseldorp; mint ilyenrl 1159. egy pápai okiratban történik elször említés. Berg gróQai 1511. székhely ökké tették. 1609-ben a neuburgi pfalzgrafok birtokába jutott. Fénykorát János VUmos választófejedelem (1690 1716) uralma alatt élte. Ennek
fia székhelyét D.-ból eltette. 1794-ben a franciák
összebombázták. 1795 1801 francia uralom alatt
állott 1801-ben Bajorországé lett. 1806-ban Berg
nagyhercegség fvárosává tették és 1814. Poroszországhoz került V. ö. Gesch. der Stadt D. 1888.
Ferber, Hist Wanderung durch die alté Stadt D.
(1890) D. im Wandel der Zeiten (1910).
Düsterdieck, Friedrich, német luteránus teológus, szül. Hannoverben 1822 júl. 14. Különféle
állásokat töltött be, végre 1885. vezérszaperintendens lett. Mvei Kommentár zu den Johanneischen Briefen (2 kötet, Göttingen 1852—56)
Apologetische Beitrage (u. o. 1865 72, 3 köt)
Kritisch-exegetisches Handbuch über die Offenba;

:
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(i9io) 3.417,550 lak. Nagyobbára
csak DK.-Í részében nyúlnak belé a Sauerlandi
hegyes vidék ágai. A Rajna átfoljik rajta és
itt veszi fel jobbról a Wuppert, Rútul; és Ldppét,
balról pedig az Erftet. D., amely az egykori Cleve
hercegségbl, Jülichnek és Bergnek, továbbá Köln
érsekségnek részeibl alakalt, Poroszország legiparosabb kerülete. A földmlvelés és állattenyésztés nem fedezi a lakosság szükségletét. Járásainak száma 24.
2. D., város, járási székhely az
ugyanily nev kerületben, az egykori Berg hercegség fvárosa, a Rajna jobb parsán, a Düssel rung Johannis (4 kiad., Göttingen 1888).
torkolatának mindkét partján, (isio) beleszáDüveke, 1. Dyveke.
mítva a bekebelezett szomszédos Wersten, Rath,
D. V., a Déli vasút (1. o.) rövidítése.
Gerresheim, Stockum, EUer, Himmelreieh, Herdt,
D. V. a. m. Deo volente (lat.), ha Isten is akarja.
Oberkassel községeket, 357,702 lak., igen virágzó
Drar (Duar) a. m. kapu, neve a Bhotanból a
iparral. A legfontosabb iparág a vasipar (vasúti Hindusztáni alföldre, különösen Kocs-Bihar fejekocsik, lokomotivok, gépek, szegek, vascsövek, delemségbe, Kamrup és Durrang disztriktusokba
vasszekrények, üstök, épülettraverzek stb. készí- át\'ezetó termékeny völgyeknek. Számuk összetése) ; azonkívül pamutszövés és fonás, brcserzés, sen 18. Asszam meghódítása után az angolok elsörgyártás, fómönté^, likr-, olaj-, bútor-, virág-, len Bhotan lakói a D.-okon át rablótámadásokat
eserny-, tükör- ós festékkószítés. A kereskedés intéztek az új angol birtokokba, ami 1863. háfképen aD.-i iparcikkek eladásával ós nyerstermé- borúra vezetett késbb az angolok ezeket a ternyek vételével foglalkozik. A forgalmat 5 vasúti mészetes utakat megszállották és ezzel a határvonal és a rajnai hajózás mozdítja el, 1908-ban forgalmat elmozdították.

tan* területtel,
sík,

;

:

—

—

;

Dvaraka
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Dvaraka (Davaraka,Dvarika, Dzsigat),Yáros
Elö-Indiában Gudzserat félszigeten, a brit fenhatóság alatt álló Baroda tartományban, 375 km.-nyire
Ahmedabadtól. E város, amelyben a bramin legendák szerint Krisna meghalt, India egyik leglátogatottabb búcsújáró helye; a tengerbe nyúló
homokos földnyelven áll. A tengerparton egy magaslaton álló, Krisnának szentelt ftemplom igen
szép épület, amelybl 50 m. magas, hét emeletes
piramis emelkedik ki, zöld homokkbl épült.
A papokon és templomszolgákon kívül más állandó
lakói nincsenek is. Különös szent hírben áll a közelében folyó Gumti patak; évente kb. 10,000

—

Dyas^

D. a cseh nemzeti zene legelsrangú mestere, néha.
nyers is, csakhogy népies maradhasson, noha igazi
mvész. Legjobb mvei zenekarra Szláv táncok,
Szláv rapszódiák, Szerenád (44.mü);Nottnmo(40.
m); Scherzo capriccioso (66. m); Má vlast
(Hazám) és Hussieka (A husziták) megnyitók.
Továbbá 5 szimfónia, Szt. Ludmilla oratórium,
Stabat Mater, Szimfonikus változatok (78. m),
6 opera:, Kral a uhlir (Király és szénéget, 1874),.
Wanda, Selma sedlák (Furfangos paraszt), Turdé
palice (A tökkel ütött), Dimitry (1882), Jacobin
(1889); zongora- és hegedversenyek, számos kamarazene- és zongoradarab, dalok (két hangra) stb.
Dvorisce, 1. adók. Zágráb vm. jaskai j.-ban,.
(1900) 499 horvát-szerb lak.,u. p.Vivodina, u. t. Krasic.
2. D., adók. Zágráb vm. glinai j.-ban, (i9oo)
338 horvát-szerb lak., u. p. és u. t. Glina.
Dwemicki, Joseph, lengyel tábornok, szül. Varsóban 1779 márc. 14., megh. Galíciában, Lopatynben 1857 dec. havában. 1809-ben saját költségén
szervezett önkéntes lovas csapattal résztvett Poniatovszki hadjáratában Kelet-Galíciában, zászlóaljparancsnokká neveztetett ki és a 15. dzsidás ezredhez osztatott be, mellyel 1812. Oroszországba
ment.A Berezinán történt visszavonulás után Varsóba tért vissza s rnaggyá léptették el. A lipcsei és hanaui ütközetek után a becsületrend vitézévé, 1814. pedig Paris eltt ezredesi rangra
emelkedett. Hazájába visszatérve, Miklós császár
koronáztatása alkalmából dandártábornok lett. Az
1830-iki forradalom kitörésekor az oroszok ellen
harcolt, kik felett Stoceknél gyzelmet vívott ki.
A grocliovi ütközet után Volhyniába küldték a
felkelés szervezése végett, de mivel ott hidegen
fogadták, Podoliába ment, hol hathatósabb támogatást remélt. Midn a podoliak támogatásában bízva,
:

zarándok látogatja. É.-ra tle van Amrara, számos
régi rommal.,
Dvina V. Északi-D., megkülönböztetésül a Dunától, azaz nyugati D. -tói, folyó Oroszország északi
részében. Az Uvalliról jöv Vicsegda és Kubinszkoje-íóból kifolyó Szuchona egyesülésébl keletkezik az é. sz. 61" 20' alatt. Innen északnyugatnak folyik és a Fehér-tenger Archangelszki-öblébe
torkollik. Hossza 765 km., vízvidéke 365,381 km^,
a hajók a vízben és halban
folyó mentén végig
járhatnak. Fömellékvizei balról a Vaga, jobbról
a Vicsegda. A Katalin-csatorna az északi Keltmát, a Kisegde mellékvizét a déli Keltraával, a
Kama mellékfolyójával és így a Volgával, a Kirilov-csatoma pedig a Bjelo-ozeron át a Balti-tengerrel hozza összeköttetésbe. Partja mindvégig
síkság, mocsarakkal vagy erdségekkel. Nagyon
sok szigetje van, de ez nem akadályozza a hajózást, hanem október végétl május elejéig be
van fagyva. Archangel és Vologda közt hetenkint
négyszer személyszállító hajók is közlekednek.
Dvinec, tó Tver orosz kormányzóságban, a
160 m. magasságban fekv Valdai fensík számos
tava közé tartozik. Belle ered a Duna. 30 m.-nél Mokalovka mellett ers állást foglalt, Rüdiger
annyira körülzárta öt, hogy ápr. 27. át kellett
is mélyebb, de jelentéktelenül kicsiny terület.
Dvinszk, 1893 óta hivatalos neve az oroszor- mennie Galíciába. Itt egészen lefegyverezték és
csapatait hadi foglyokul Magyarországba vitték,
szági Dünaburg-nak (1. o.).
D-vonatok (ném. D-Züge, aDurchgangs-Züge míg D.-t elbb Laibachba, utóbb Steyrbe internálrövidítése), a német vasutaknál használt oly leg- ták. 1832 óta részint Franciaországban, részint
gyorsabb járatú és legkényelmesebb berendezés Londonban élt. Az emigránsok pártküzdelmeiben
vonatok, melyek nagyobb központokat kötnek nem vett részt. Emlékiratait Plagovszki adta ki
össze egymással és csak a legfbb közbens ál- Paumietniki címen (Lemberg 1870).
Dwight (ejtsd: dvájt), Tmiothy, amerikai teolomásokon tartózkodnak. A leggyorsabb D. Berlin
és Hamburg között közlekednek és ezek a 287 lógus, szül. Northamptonban, Massachusetts álkm. hosszú utat 3 óra 29 perez alatt teszik meg lamban, 1752 máj. 14., megh. 1817 jan. 14. A függetlenségi háború alatt tábori káplán volt, majd
egy megállással.
Dvor, adók. Zágráb vmegye dvori j.-ban, (i9oo) újra lelkész és 1795-töl kezdve Connecticut állam1048 horvát-szerb lakossal, posta- és távíró- ban New Havenban a nagyhír Yalé teológiai
kollégium tanára és igazgatója lett.
hivatal.
Dvoíak (ejtsd: dvorzsák), Antorún, cseh zenekölt, Theology Bxplained and Defended in a series of
szül. Kralup melletti Nelahozevesben (németül 173 Sermons (Middleíownban 1818). Egyéb iratai
Mühlhausen) 1841 szept. 8., megh. Prágában 1904 közül felemlíthetök még The Conquest of Camáj. 1. Korcsmáros apja mészárosnak szánta, de naan (1785) Travels in New England and New
York (1821), melyet legkiválóbb mvének tartaa szenvedélyes hegeds 1857. Prágába vándorolt
az orgonaiskola végeztével 1862. a nemzeti szín- nak, és két köt. Egyházi beszédek (Edinburgh 1828).
Dwt., a pennyweight rövidített jelzése.
ház zenekarának mélyhegedse lett. 1873-ban egy
Dy, a dysprosium kémiai jele.
ének- és zenekarra írt himnusza állami ösztönI>ya<lika, 1. Diadika.
díjat szerzett neki
nagy tehetségét Liszt F. fe'Dya,lLÍHioAeU.aeú.er,l.Diakiszdodekaéder,
dezte fel a külföld számára, s így lett a prágai
]>jalysis, 1. Dialízis,
konzervatórium tanára, majd a prágai egyetem
Dyanké, néger nép, 1. Dinka.
tiszteletbeli doktorából 1892. a cambridge-i egyeDyas (gör.), 1. Diasz. Geológiai értelemben
tem doktora. 1901-ben a prágai konzervatórium
igazgatója és az osztrák urakházának tagja lett. 1. Permi szisztéma.
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Dizanalit.

Alexander, angol irodalomtörténetíró.szül.Edinburghban 1798 jún.30., megh.
Londonban 1869 máj. 19. Eleinte pap volt és 1827
^ta Londonban élt, hol fképen az angol irodalommal foglalkozott és Collierrel, Halliwellel és
Wrighttal a Percy-társtQatot alapította meg az
ó-angol balladák, szindarabok és költemények kiadására. Hírnévre a régibb angol költik és írók,
így Peele, Greene. Webster, Shirley, Middleton,
Skelton, Beaumont és Fletcher, valamint Marlowe

Dyce

(ejtsd:

d^sz),

—

Dyck

veti híven mesterét, ámbár ezekben is hovatovább kifejezésre jut a maga egyénisége, mely Rubensével szinte ellentétes legszebbek ama képei,
melyekben gyöngéd, lírai, elégiái hangulat tük:

rözdik. Fejldésének menetét a következ müvek jellemzik Szt. Sebestyén vértanusága (München, Alté Pínakothek) Sámson és Deiila (Bécs,
udv. múzeum), melynek kompozíciója teljesen Rubensre vall Szt. Jeromos színpompás képe (Dresden, képtár), mely Rubensnek u. o. lev hasonló
tárgyú képével szemben a kifejezés eszközeinek
tudatos fokozásáról tanúskodik a rendkívül fes:

;

;

mveinek életrajzzal és jegyzetekkel ellátott kiadásaival tett szert. D. ersen megtámadta a Col- ti, sajátságos Krisztus elfogatása (Madrid, Prado);
Szt. Márton (Windsor, Mr. palota). Olaszországi
Shakespeare-szövegjavításokat.
li er-féle
Complete tartózkodása alatt keletkezhetett a budapesti SzépShakespeare-birálónak mutatkozott
edition of the works of Shakespeare (u. o. 1857, mvészeti Múzeumban lev Szentháromság, me6 köt., 5. kiad. Forstertól 1885—86, 10 köt.) és lyen különösen Krisztus alakjának nyúlánk eleOlossary to the works of Shakespeare (új kiad. ganciája jellemz módon mutatja be D. szépségideálját, továbbá, részben már hazatérése után,
1880) c. mmikáiban.
de mindenesetre az olasz, els sorban velencei
Dych-Tau, 1. Dics-Tau.
Dyck (ejtsd: dájk),l.J.w/^í,owis van, flamand fest, mesterek hatása alatt, finom, festi, rendkívül
-zül. Antwerpenben 1599 márc. 22., megh. 1641 vonzó és nagyrészt igen népszervé vált szentdec. 9. Anyja kezdte festeni tanítani, majd, még képeinek egész sora, így Szt. Katalin eljegyzése
gyermekkorában, Hendrik van Balennek lett tanít- (London, Buckingham Palace) Mária a kis Jézussal és Jánossal (München, Alté Pinakothek) a
ványa, néhány évvel utóbb Rubensé, kinek
helyében mind fontosabb föladatok jutottak osz- híres Pihenés az Egyiptomba való menekülés
tályrészéül. 1618-ban már felvétetett az antwer- közben (u. o.) a párisi Louvreban lev nagy Mapeni festk céhébe. 1620— 2 l-ben néhány hónapot donna, a donátorok képmásaival Krisztus siraAngolországban töltött, de az ottani körülmé- tása (Antwerpen, múzeum több változatban), lények nem voltak kedvezk, úgy hogy hazatérése nyegében Rubens-féle kompozíció alapján Bolután Rubens tanácsára 1621 október 3-án olasz- dog Hermann József Mária eltt térdel(1630, Bécs,
való- udv. múzeum), költi finomságú kép ; Pihenés az
országi útra indult. Több évet töltött ott
színleg csak 1627. tért haza
legtöbbet id- Egyiptomba való menekülés közben (La vierge
zött Genovában,ahol az elkel családok elhalmoz- aux perdris, Szt.-Pétervár, Ermitage), szép tájták megrendelésekkel, több-kevesebb idt töltött képpel, körtáncot járó gyermekangyalokkal a
Rómában, Firenzében, Velencében, Torinóban és patetikus Krisztus siratása (1634, Antwerpen,
;
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Palermóban is, folytonos munka és tanulmány
közepette. Tanulmányainak érdekes emléke fennmaradt vázlatkönyve, mely jelenleg Chatsworthban, Devonshire herceg birtokában van. A nagy
olasz mesterek hatása járul most ahhoz, amit
Eubenstl tanult. Els sorban Ti2ian vonzotta, de
befolyással voltak mvészetére a XVU. sz.-i olasz
festk is. Olaszországból — Franciaországon át —
ismét Angolországba ment, de ismét csak rövid
idt töltött ott és hazatért Antwerpenbe, ahol néhány évet köztiszteletben, megrendelésekkel elhalmozva, nagy tevékenységben tölt el és a legelkelbb körök kedvelt képmásfestje. 1632-ben
harmadízben Angolországba utazott, ez alkalommal több szerencsével. L Károly király tárt karokkal fogadta, udvari festjének nevezte ki és
lovag^ ütötte D.-t, aki a képmások hosszú sorában örökítette meg a királyi család és angol fnemesség tagjait. Kevés megszakítással
1634—
35., majd 16Í0. néhány hónapot hazájában töltött
Londonban éli le utolsó éveit Ott vette
nül 1639. a szép Ruthwen Maryt. Korai halálában része volt túlfeszített tevékenységének is.
D.-nak, Rubens mellett a legnagyobb flamand

—

—

múzeum).
D. azonban elssorban mint képmásfestö él az
utókor emlékezetében. Képmásai számra nézve
igen nagy túlsúlyban vannak tö-i:éneti képei fö-

számuk szinte beláthatatlan, változatosságuk igen nagy. A kisméret mellképtöl a nagy
csoportképig minden forma képviselve van oeuvrelött:

jében. Szereti a torzképeket is és alakjait gyakran gazdag architektonikus vagy tájképi környezetbe helyezi. Régi és mai népszerségének titka
jellemzésének rendkívüli biztosságában, ha nem

éppen mélységében, eladásának elkelségében rejlik. Rubens mvészetében gyökeredz és
a velencei festók tanulmányozása által fejlesztett
színpompája, melyet gazdag ruházatok, függönyök, drapériák ábrázolásában szeret érvényre
juttatni, már az els pillantásra is megkapóvá
teszi képmásait, melyek közvetlen, olykor ideges
is

vagy szentimentális egyénisége, elkelsége rendkívüli befolyást gyakorolt a
vészetre.

modem

portraitm-

Serdül

ifjú kora óta festett önarcképein kívül
München, Alté Pinakothek) az olaszországi
útját megelz korból különösen kiemelendk a
festnek mvészete Rubens mvészetébl indul szentpétervári Enni tagéban lev egyszer, finom
ki. Olyannyira hozzásimul mesteréhez, hogy ko- ni térdkép
Comelis van der* Geest híres arcrábbi mvei gyakran nehezen különböztethetk képe (London, Natíonal-Gallery)
Jan Woverius
meg araazéitól. Rubens nagy koncepciójának, neje és gyermeke (Drezda) a budapesti Szépmsokoldalúságának, teremt erejének Wján külö- vészeti Múzeumban lev házaspár képe (1. a képnösen vallásos és mitológiai tárgyú képeiben kö- mellékletet), mely D.-nál ritka bensöségü Jan de
(pl.

:

;

;

;

;
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Dyle

és neje (München)
Rockox Nieolaus szinmü- és szövegkönyv szerzje. Rodday párisi
képe a budapesti Lederer-féle gyjteményben
író társaságában megírta a Carillon cím ballet
Brandt Izabellának, Rubens els nejének gazdag és a Király gyrje c. operett szövegkönyvét.
képmása (Szent-Pétervár).
(Ahhoz Massenet írta a zenét, ehhez ifj. HellmesA nagyobb igény, olykor hivalkodó képmások berger). Matteo Falcone c. drámáját a bécsi Volksegész sora keletkezett Olaszországban. A genovai theaterben adták el 1893.
)iemes családok számára festett képeknek egy
Dyckmans (ejtsd: dejkmansz), Joseph Laurentr
része még Genova palotáiban van, mások muzeu- belga fest, szül. Lierben 1811 aug. 9., megh.
mokba kerültek. Elkeln, néha lovon jelennek 1888 jan. 7. Antwerpenben Wappersnek volt tameg a büszke nobilék, pompás ruhákban, több- nítványa, 1841— 54-ig az antwerpeni akadémia
nyire oszlopcsarnok eltt elhaladva a hölgyek. A tanára. Igen gondos kivitel genreképei, melyek
genovai palotában levkön kívül említendk Spi- köziü a Zongoralecke Csipkever
Bibliaolnola-Doria marehesa rendkívül vonzó képmása vasás A divathölgy A vak koldus (antwerpeni
(Berlin, Frigyes császár-múzeum) elkel geno- múzeum) válnak ki, a régi mesterek hatását árul•vai házaspár képe (u. o.) Bentivoglio Guido bíbo- ják eh
ros képmása (Firenze, Pitti-képtár), D. legszelleDyer (eijtsd: dájer), 1. John, angol költ, szül.
mesebb mveinek egyike Lukas van Uffel képe Aberglaslynban (Caermarthen) 1700., megh. Co(Braunschweig, múzeum), stb. Hazatérése után ké- ningshyban 1758 júl. 24. Westminsterben tanult,
szült Colyns de Nole szobrász képmása (München)
azután ügyvéd, majd fest lett. 1727. jelent meg
Maria Luisa de Tassis híres képe és különösen Grongar Hill c. költeménye. Egyéb mvei The
Izabella özv. királynénak, Németalföld helytartó- fleece (1758, a pamut költi dicsítése, Vergilius
jának több képe, melyek közül a torinói képtár- Georgicon-jának utánzata) és The ruins of Romé
ban lev teljes alakú példány szokatlan mélysé- (1740). Költeményei megjelentek Londonban 1761
gével válik ki.
2. D., Thomas Henry, angol történetíró, szül.
Az Angolországban festett képmások gyakran Londonban 1804 máj. 4., megh. 1888 jan. 30.
már szertartásosak, színpadiasak, D. élete vége Bathban. Eleinte keresked volt, s mint ilyen sofelé üresek, fólületesek is. Köztük is vannak azon- kat utazott Nyugat-Indiában, majd Rómában, Pomban kiváló szellemességü képek, valóságos új pejiben és Athénben, antiquáriusi és topográfiai
;

:

:

n

;

;

;
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:

eszmék a képmásfestés

terén.

A

legismertebbek kutatások céljából.

Mvei

:

Life of Calvin (1850)

a királyi család képmásai, így I. Károly, lova History of modem Europe (1861, 4. köt.) Ancieni
mellett, szép tájképi környezetben (Paris, Louvre), Romé, its vicissitudes and monuments (1864) Hislovon (London, National-Gallery), a királyi gyer- tory of the city of Romé (1865) Pompeji, its hismekek csoportképe (több változatban, pl. To- tory, buildings and antiquities (1867) History of
rino, Windsor) Francisco de Moncada lovasképe the kings of Romé (1868) ; Ancient Athens, its
(Louvre)
KiÚigrew és Carew megkapó képe history, topography and remains. (1873) Imita(Windsor) D. nejének képmása (München) stb. tive art (1882, 2 köt.) Roma regaUs (1872). Sok
D. mveit már a korabeli rézmetszk
adalékot nyújtott a Classical Museum, valamint
reprodukálták, így különösen Schelte a Bolswert, Smith Dictionaries of biography and geography
Vorstermann, P. de Jode, Pontius, Vermeulen, számára is.
Dyke (ang., ejtsd: dejk), a geológiában a. m.
Neefs, de D. maga is készített egy sorozat szép
rézkarcot, melyet képmásai után, más metszk ál- kzet-telér.
tal egészíttetett ki. így jött létre az a 100 lapból
Dyke (ejtsd: dejk), Wüliam Hart, báró, análló híres gyjtemény, mely Van D. Ikonográ- gol államférfiú, szül. 1837. Tanulmányai befejeztéfiája néven ismeretes és 1632., illetleg 1645. je- vel békebiró és Kent grófság helyettes lord-lieutlent meg elször, utóbb még több izben. V. ö. nantja lett. 1865 óta képvisel volt. 1874-80-ig lord
Guiffrey (Paris 1882); P. de Mont (Haarlem Beaconsfield alatt a kincstári hivatal titkára volt és
1899— Í900); Gust (London 1900); Booses {Paris egyúttal mint a konzervatív párt «bekorbácsolója»
1901) Schaeffer (Stuttgart és Leipzig) monográ- (whip) is mködött. Röviddel Beaconsfield visszafiáit
Wibiral, L'iconographie d'Antoine van D. lépése után a titkos tanács tagjává nevezték ki.
(Leipzig 1877) Gust, A description of the sketch- 1885 júliustól 1886 júniusig Salisbury alatt Írország ftitkára volt, de ezt a hivatalát a konzervatív
book of sir Anthony van D. (London 1902).
2. D., Philipp van, (a kis van D.), hollandi fest, minisztérium bukása után csakhamar odahagyta.
szül. Amsterdamban 1680., megh. 1752. van Boo- 1887— 1892-ig a titkos tanács (közoktatásügyi minen tanítványa, van der Werff legmodorosabb kö- nisztérium) alehiöke volt s e minségében kereszveti közé tartozik. Bibliai képei, pl. két Hágár- tülvitte a szabad népoktatás törvényét.
képe a párisi Louvre-ban üresek, hidegek sikeDyle (flamandul Dijle), folyó Belgiumban. Hourültebbek genreképei (Brüsszel, BerUn stb.) és kép- tain-le-Mont közelében ered, felveszi balról aLasne,
másai (Amsterdam, Cassel stb.).
jobbról a Demer mellékfolyókat; hossza 103 km.,
3. D., Ernest Marié Hubert van, belga ének- ebbl 29 km. hajózható. A D. mellett, Lwen kömvész és író, szül. Antwerpenben 1861 ápr. 2. zelében verte meg 891 okt. 20. Amulf császár a
Jogot végzett a loeveni ós brüsszeli egyetemeken normannokat. Rumpst táján egyesül a Nethe és
8 tenorhangját is kiképeztette. 1887 máj. 2. lépett Serme folyókkal, ettl kezdve Rupel-ne^ hívják.
fel elször a párisi Éden-szinházban. 1888-ban Ezen a néven csak 12 km. utat tesz meg, de haBayreuthben Parsifal-t énekelte, Mottl vezérlete józható. Boomnál felveszi a brüsszeli csatornát
mellett, és u. a. év okt.-ben a bécsi operához szer- és 230 m. széles, amikor Rupelmondeval szemzdtették, ahol 1898-ig maradt. D. maga is több ben a Sebeidébe ömlik.
;

;

;

;

;

;

;

;

;
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;

;

;

;

;
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Dyme

r9

—

Dyveka

Dyme, ókori görög város Achája (1. o.) tarto- lálékot nem tudja a csecsem megemészteni és
mányban, a patraei öböl déli partján, termékeny a felesleg a gyomorbéltraktusban indul bomlássíkságon. Mint az achájai szövetséges városok
egyike résztvett a rómaiak elleni utolsó küzdelemben. A rómaiak alatt lassanként elpusztult,
habár Pompeius ciliciai kalózokat telepített oda s
Augustus kolóniává tette (Colonia Júlia Augusta

Dumaeorum).

Dyn,

1.

Din.

Dynamíka,
Dynamit,
Dynauio .
.

Dinamika.

1.

Dinatnit.

1.

, 1.

.

Dinamó

Dy nastes hercules
l>j

nastia,

Dyne,

1.

.

Herkulesbogár.

Dinasztia.

1.

(gör.),

1.

1.

Durazzo.

Disz.

Dysaemia, a

vérnek kóros megváltozása.

Dj-saesthesia, 1. Dizesztézia.
Dysart (ejtsd: daiszert), város Fife skót countyban, Kirkcaldy tszomszédságában, (i9ii) 4197 lak.
Ipara és kereskedelme jelentékeny.
Dysartbria, 1. Szóiaghotlás.
Dysaules, a gör. mítoszban Eubuleus és Triptolemos (1. 0.) atyja, Baubo (1. o.) férje, ki a leányát
helyet, melyen
Hades a leányt az Alvilágba levitte s kit az istenn
ezért a földmvelésre oktatott.
Dj-sbasia, a. m. megnehezített járás.

keres Demeternek megmutatta a

Dyschondroplasia (Ollier), a csontváz
egjik fejldési zavara, melynél az endochondrális
(porc által elöképezett) csontosodás (1. Csont)
rendkívtü visszamarad, s helyette szokatlan helyeken egész daganatszerü csontképzdés indul
meg.

Dysebromasia

v.

dyschromatopsia

a.

m.

szinvakság.

Dj'sciasit

'

(ásv.), 1.

Diszklazü.

Dyscrasit v. diszkrazit, 1. Antimonezüst.
Dysenteria, 1. Vérhas.
Dyskinesis, a. m. mozgásbeli zavar.
Dyskrasia, a humoralpathologusok szerint

(akik a testnedvek összetételének megváltozásában keresték a betegségek okait) a testaedvek,
els sorban a vér kóros összetétele.Elavult szó, melyet ma már csak elvétve használnak oly betegségek megnevezésére, melyek a test összes szerveit megtámadják (szifllis, tuberkulózis stb.).

Mjíilalía,

Djslexia,
Dyslait V.

1.

1.

A

D.-s

csecsem nyugtalan, h-

5—6 nyálkás, zöldes túrós széket ürít, súlyában megáll és
mérséke 37*3— 37-8°, hány, naponta

aztán lassan fogyni kezd; nagyobb, rohamosabb
súlyesést a D. nem okoz. Gyógyítása abban áll,
hogy elször 12 24 órára cukomélkttli tea diétára
fogjuk a csecsemt, majd nagy idközökben (5
6 óra) kis mennyiség táplálékot njiijtunk neki.
Ha ni tejet kapott, 5—6 percig szophat, ha mesterségesen tápláltuk, V» deci ersen hígított tejet
kaphat (Vs"~V4-ps tejet), erre rendesen gyorsan
megjavul a folyamat. Vannak egyes makacs ese-

—

amelyek csakis ni tejre, vagy a FinkelsteinMayer-féle fehérjés tejre gyógyulnak meg.
2. D. (emésztési zavar) a gyomor ós bél igen
sok betegségénél fordul el. Nem önálló betegség,
hanem tünet közvetlen oka az emésztési nedvek
hibás vagy hiányos volta, vagy a gyomorbélmozgásban beálló zavar. Leggyakrabban találjuk
a gyomor- és bélhurutnál, de társulhat legkülönbözbb betegségekhez is, fképen fertz, lázas
bajokhoz, vérszegénységhez, általános idegességhez, máj- és méhbajokhoz. A D. vagy az összes
tápanyagokra vonatkozhatik v. pedig csak egyes
fcsoportokra, pl. a gyomorsósav hiányában szenved fkép fehérjével szemben (húsra v. tojásra)
lesz D.-S; akinek vékonybél-hurutja van, az fképen a keményítfélékkel (kenyér, tészta, burgonya), a sárgaságban szenved a zsírnemüekkél
szemben lesz D.-s. A D. lehet heveny vagy idült
A heveny esetek köznyelven gyakran mint gyomorrontások szerepelnek, hányással, hasmenéssel
járnak, rövid koplalással, néha hashajtóval, ritkábban gyomormosással rendbe hozhatók. Az idült
D. pontos vizsgálatot igényel, hogj' az okát részletesen kiderttsük és az ártalmas tápanyagokat
kiküszöböljük vagy korlátozzuk.
tek,

Din.

Dyrrhachium,

Dys

.

(állat), 1.

nak, erjedésnek.

Pöszebeszéd.
Diszlexia.

dyslifit

(ásv.)

a.

m.

disluit

Dysinenorrhoea, méhbetegség,

(1.

o.),

;

Dysphag^ia,

1.

Diszfáffia.

Djsphasia, 1. Diszfázia.
Dysphoria, 1 Diszfória.
Dysphrasia, Diszfrázia.
Dysphrenia, a. m. ehnezavartság.
Dyspnoe, nehézlélekzés, Diszpnoe.
Dysprosiam, kémiai jele Dy, az ú. n.
1.

1.

ritka
földek féméinek egyike. Az erbin-, illetleg holmi níbldból elkülönített D. nem tiszta. Újabban Urbain
terbiumtól, yttriumtól és holmiumtól mentes D.-ot
állított el. Atomsúlya 162-5. Oxidja fehér, sói zöld

színek.

Dysspermatio,

a. m. a sperma (1. o.) megnevagy meglassított kiürítése.
Dysmorphia, 1, Diszmorfia.
Djrstbanasia, a kínos, nehéz, küzdelmes haDyNodil (ásv.), 1. Diszodil.
lál, szemben az eusthanasiával (1. o.).
D>üpepsia, 1. a csecsemk táplálkozási megDystby mia, nyomott hangulat, lehangoltság.
betegedése. Elfordul mind a szoptatott, mind a
Dystokia, a. m. nehéz sziUés vagy a szülés
mesterségesen táplált csecsemknél. Oka, hogy rendellenes lefolyása.
a tejben lév cukor nem szívódik fel, hanem erDystropbia, az izomszövet táplálkozási zajed a gyomor- és bélrendszerben. A cukor erje- vara által jellegzett betegség.
dése átierjed a zsírra és így maró zsírsavak képDysuria, az erlködéssel és fájdalommal járó
zdnek, amelyek izgatják és gyuladásba hozzák vizelés, 1. Vizeletrekedés.
a gyomor és bél nyálkahártj-áját és így hányást
Dyticas v. Dytisais (áuat), 1. Merülke.
és hasmenést okoznak. Ez az erjedés akkor jün
Dyveke (ejtsd: d^veke), a. m. galambocskám,
létre, ha a csecgemöt bomlott tejjel tápláljuk v. (másként DUveke), kit a latin krónikások Golumha túl tápláljuk. A fölös mennyiségben bevitt táp- hxdának neveznek, II. Keresztély dán király sze-

menorrhea.

1.

Disz-

hezített

Dzaiszan-Nor

—

80

retöje volt. Szül. Amsterdamban 1488., meghalt
1517. Miután atyja, aki keresked volt, korán
elhunyt, édes anyja, Willums Sigbrit, Bergenbe
költözködött, s ott kereskedéssel kereste kenyerét. Itt ismerkedett meg D.-vel a király, ki
megszerette. Szerelmi viszonyát még Izabellával,

V. Károly nvérével való egybekelése után

is

fenntartotta, s egyúttal D. anyjának korlátlan
befolyást engedett az ország belügyeire. Ez okból
a nemesség meggylölte D.-t, ki 1517. hirtelen
elhalt ; közhiedelem szerint megmérgezték.
király Oxe Torbent gyanúsította, akit D. kikosara^ott, s az ifjú nemest kivégeztette. A szép D.-nek
szomorú históriáját számos író dolgozta föl.

Dzsachdzsachean

D., Vladimír, gróf, lengyel politikus és író,
1825., megh. Poturzyca melletti kastélyában 1899 szept. 11. 1876— 78-ig tartományi marsai volt, 1878. b. t. tanácsossá lett, 1874 óta pedig
tagja volt az osztrák urakházának. Számos nemzetgazdasági és gazdasági munkát írt és becses
természetrajzi muzeumot alapított, melyet 1880.
Gácsországnak ajándékozott (jelenleg Lembergben külön épületben rzik). Tagja volt a krakói
2.

szül.

akadémiának.
Dzierzkowski (^ts: dzjeskoszki) József, lengyel
író, szül. Galíciában, Ksaweróvpcebanl807.,mogh.
Lembergben 1865 jan. 13. Viharos ifjúkor után
tollával szerezte meg mindennapi kenyerét. ElDzaiszan-Nor, tó Ázsiában, 1. Szaiszan-Nor.
beszéléseiben ostorozta a fels körök romlottsáDzialozsice, város Orosz-Lengyelország kjeiéi gát, így különösen nagy feltnést keltett regékormányzóságának pincovi járásában, kb. 6000 nyében Sálon i ulica (Szalon és utca, 1847), de
lak.
kisebb elbeszélésein is végigvonul ez a tendencia.
Dzialynski Titusz gróf, lengyel politikus, szül. Egy történeti regényt is írt a lengyel lovagkorPosenben 1795., megh. 1861 ápr. 12.Tanult Berlin- ból Universal hetmanski (Lemberg 1857). Összeben, majd Parisban 1812. visszatért hazájába, me- gyjtött mvei megjelentek Lembergben 1875.

A

:

:

;

lyet az oroszok bevonulása után ismét el kellett
hagynia, minek folytán Parisba ment, hol a
egyetemet látogatta. A párisi béke után Posen melletti jószágán, Kurnikon gazdag könyvtára és
a dédanyjától, Leszczynszkától örökölt levéltár
rendezésével foglalkozott, hogy nemzeti közkönyvtárt alapíthasson. 1830., a forradalom kitörése
után, Varsóba sietett, mint önkéntes a poseni
légióba lépett és a Dembe melletti ütközet után

m-

mint Skrzynecki hadsegéde mködött.

Késbb

a

tartományi gylésen vett részt s 1850. az
egyedüli lengyel képvisel volt az erfurti országgylésen. Azóta kizárólag irodalmi céljainak élt

galíciai

és több fontos történelmi

munkát

tett közzé.

Piá-

Jánossal (szül. 1832., megh. 1880 márc. 30.),
aki porosz képvisel volt s az 1863-iki lengyel felkelés alkalmával a poseni lengyel felkelést szervezte, kihalt a D. -család férfl-ága.
Dziatzko, Kari, német filológus és bibliográfus,
szül. Neustadban 1842 jan. 27., megh. Göttingenben 1903 ápr. 13. 1886. Göttingenben rk.egy. tanár
és egyúttal a könyvtár másodre lett. Sok müvet
val,

8 kötetben.

Dzierzon (ejtsd: dzjerson), Joliann, német méhész,
Lowkowítzban (Porosz-Szilézia) 1811 jan.
16., megh. u. o. 1906 okt. 26. Karlsmarktban mint
katoükus plébános terjedelmes, 360 kasból álló
méhtelepet állított föl. 1869-ben nyugalomba voszül.

nult és 1884. szülhelyére ment, holunokaöccsével

szövetkezve egész odaadással a méhészetnek élt.
A nevérl elnevezett okszer kaptárt szerkesztve,
új irányt adott a méhészetnek.ügyancsak D fedezte
fel a méhek partenogenezisét, hogy t. i. a méhkirálynö meg nem termékenyítve is petéket rakhat.
D. az olasz méhfajta elterjesztése mellett buzgól.

Néhány, több kiadást ért mvet irt a
méhészetrl, melyekre számos magyar méhészeti
mimka is támaszkodik. Legfbb munkái Theorie
und Praxis des neuen Bienenfreundes (Berlin
1848) és Rationelle Bienenzueht (Brieg 1861.,
kodott.

:

kiad. 1878) Der Zwillingstock, die
sigste Bienenwohnung (1890).
2.

;

zweckmas-

Dzs vagy ds, zöngés, lágy zárhang a magyarban, mely (egy-két idegen eredet szó kivételéadott ki Terentius- és Plautusról és kiadta Teren- vel, pl. dzsida V. dsida) csupán szó belsejében áll.
tius Phormióját és Adelphijét magyarázatokkal. Pl. findzsa, hodzsa (török szó, mely a hódoltság
Úttör munkát írt a könyvnyomdászat kezdetei- korában el volt terjedve hazánkban) stb. Az új
rl Beitrage zur Gutenbergfrage (1889) Guten- iskolai helyesírás szerint mindig dzs-t kell írni
bergs früheste Druckerpraxis auf Grund einer e hang jelölésére.
Vergleichung der 42-zeil. u. 36-zeiligen Bíbel
Dzsabalpur (Jubbulpore), 1. igen termékeny
(1890) Sammlung bibliothekswissenschaftlicher divízió a brit-indiai birodalom középtartományaiArbeiten (Berlin 1889—1900) Untersuchungen ban, Bundelkhand, Bagalkhand, Csattiszgarh, Narüber ausge-wahlte Kapitel des antiken Buchwesens bada és Bhopal közt, 49,313 km* területtel, (i9oi)
(Leipzig 1900).
2.060,960 lak., akik közt a hinduk legszámosabDzieduszycki (egtsd: dzjedusicki),l. AáaS>erí, gróf, bak. 5 disztriktusra oszlik s a Bombay-Alahabadi
lengyel politikus és író, szül. Galíciában, apjának vasút szeli át.
2. Z)., az ugyanily nev divízió
Jezupole nev birtokán 1848 júl. 13., megh. Bécs- fvárosa, a Narbada jobbpartján, magaslatokkal
ben 1909 márc. 23. Egyetemi tanulmányait Bécs- körülvett termékeny síkságon, vasúti gócpont,
ben végezte, s az esztétika és történetfllozóflának (1901) 90,316, nagyobbára hindu lak., pamutszövésrendk. tanára lett a lembergi egyetemen. 1879-töl sel. Festi környékének legszebb pontja a Marble
fogva, az 1886—95 idközt kivéve, az osztrák Rocks, pompás márványsziklák, amelyeken át a
parlament tagja, 1906— 907-ig lengyel miniszter Narbada, számos kis vízesést alkotva, utat tör
volt. Sokoldalú író, elbeszéléseket, drámákat, köl- magának.
teményeket is írt, de fleg esztétikai munkákat
Dzsábir (ibn Hajján), 1. Geber.
Athén (1877) Esztétikai tanulmányok (1878—79);
Dzsachdzsachean Emánuel, örmény szerzetes
;

:

;

;

—

;

Levelek Olaszországból (1896)
festészet története (1892).

;

Az

olaszországi

és nyelvész, szül. Giurmisaneban 1770 márc. 25.
Szerkesztett egy olasz-örmény-török lexikont. Le-

—

Dzsadzspur
fordította ezenkívül

Ábel halála

idillt

c.

Dzsad^par

(ang

örményre Virgilius Aeneisét,
és Fénelon Telemachját.
:

Jujpoor), város Bengáliá-

ban, Orissza divízióban a Baitami jobbpartján,

12,000 lak. Mint Orissza vallási fvárosa a szivaitagyülekez helye a bramáig is
min zarándokoknak. Régi nagj-ságáról bizonyságot tesz a sok monolit-oszlop.
Dzsaíaran-szigetek. 1. Presidios.
Dzsáfer jxisa, a Khadim (herélt) melléknévvel,
török hadvezér, szül. a gyulai szandzsákságban,
mag'yar szülktl, mint azt barátja, Pecsevi történetíró maga mondja. Mikor és hogj'an került ó
és bátyja török kézbe, nem tudni biztosan (1552).
Eleintén a szerájban szolgáltak mint apródok,
késbb pedig a háremben. Bátyja Gháznefer nédínasztia alatt,

f

ven a szultán fudvarmestere lett. és 1603 jan.ban halt meg D. pedig az éléstár felügyeljeként mködött. Nemsokára azonban visszakerült szülföldjére, GjTÜára, mint szandzsákbég,
onnan pedig ugyanUy minségben Székesfejér:

várra, melyet róla neveztek el «D. pasa puszuszi.)
azaz «D. pasa leshelyének». 1583— 85-ig Tripoliszban találjuk mint béglerbéget, 1585. meg Tebrisz
várában, melyet a perzsák eUen gyztesen megvédett 1588. Ferhád pasa alatt a Kaukázusban harcolt Midn D. pasa harmadszor gjzte le Tebrisz
közelében a perzsákat, veziri rangot kapott 1592.
saját fellázadt rségét ölette le egy szálig. E kegyetlensége miatt áthelyezték Bagdadbajiol 1593—
1594. mint helytartó szerepelt 1595. részt vett az
oláhországi hadjáratban, onnan pedig Belgrádba
került mint pasa. Az 1596-iki magyar hadjáratban
élénk részt vett és kezdte meg a mezkeresztesi
csatát, melynek els napján vitézsége dacára vereséget szenvedett. Hannadoap (a keresztény had
veresége után) ó foglalta el a keresztény táborban
hagyott ágyukat. Azután azt az elóhadat vezette,
melyet a szultán Szegedrl Szolnokig küldött.
1597-ben saját kérelmére visszahelyezték Perzsia
rémületére Tebriszbe helytartónak. Ctolsó tette,
hogy kiirtotta Georgiának egyik fejedelmi családját a Luarszabokat, Tiílisz volt urait. 1600 körül halt meg. V. ö. Tliury József, Dzsáfer pasa.
Hadtörtén. Közlem. 1892. 399 1.
Dzsaifna (Jaffnaj, sziget Ceylontól É.-ra, ter.
3194 km-; rizs, gyapot dohány és gyümölcstermelés kb. 200,000 lakossaL Fvárosa D.-patam,
keresk- központ kikötvel, régi portugál ersség,
prot. missziónyomdával, (i9oi) 33,860 lak.
Disagannath v. Dzsaggamath, 1; Puri.
Dasagataj. 1. Csagatai es Turkesztán.
Dssagga, Német- Kelet- .Afrikában, 16 km. széles
terassz a Kilimandzsáró déli lábánál 1000—1800
m. magasban. Délnek a Pangani felé folyói a VeriVeri, Mué, Mosi, Kilema, Mambó, Lmii. Éghajlata trhet. A termékeny vidéket a bátor és harcos vadzsaggák, a bantuk rokonai lakják. Öltözetük alig van. A földet a
mvelik. Érdekesek a benszülöttek által a szakadékok és magaslatok felett épített öntöz csatornák. A férfiak
jó kováésok és kitn vadászok. A terület kilenc
néger államra oszlik. D telfedezóje (1848) Rebmann misszionárius volt Német fenhatóság alá
1885. került. 1891. és 1892-ben a benszülöttek fellázadtak a német uralom ellen, de legyzettek.
:

:

;

nk
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—

Dzsaipur

Dzsahnavi

mellékfolyója a Grangesznek.
Dzsaina, Indiában egy vallásos felekezet, mely
a buddhizmussal egy idben, vagj' valamivel azeltt, de mindenesetre a brahmanizmus oppoziciójaként állt el. Alapítása a nemes Dzsnátaputrára (pali nyelven Nátaputta). melléknevén Mahanirára (a «nagy hós » -re) vezethet vissza, ki a

nirgranta aszkétákat (a békótalanokat) szervezte
és reformálta, kikbl a D. elállt A buddhista
szentiratok úgy emlegetik ket, mint Buddha idsb
kor- és vetélytársait. A sziklafeliratokban Asóka
ideje eltt jelenik meg a felekezet (Kr. e. III. sz.)
A f). községek (Dzsina a. m. legyz, t. i. legyzje a világnak, mint a prófétáik magukat címezik) kivált mint keresked cég India minden nagyobb városában, Ny.-on és ÉNy.-on, de leginkább
adraNida kerületekben nag>" számmal vannak. Két
osztályra oszlanak a digambarákra (a levegvel
mházkodók), kiknél a teljes meztelenség a szentségnek a jele, ha a gyakorlatban annyíra-amenynyire eltérni kénj'telenek is e tantól ; és a svétambarákra (a fehérbe öltözködk), kik e tant nem
követik. Mint a buddhisták, a D.-követk is egyetemes felekezetnek tarlgák magukat, tehát nemcsak az árjákat, hanem a sudrákat és idegeneket is
befogadják kebelükbe. Legmagasabb cél elttük
a móksa v. nirvána, a szanszáratól, az újraszületések körfolyamatától és a haláltól való megszabadulás. Az ezekhez való eszköz az igaz ismeret,
az igaz hit és az igaz cselekedet. Az igaz ismeret
áll a D. bölcseleti rendszerének a megismerésében. Ezek szerint a világ teremtetlen és örök. A
lelkek valóságos létezk, a \-ilágon mindig a testhez vannak lájicolva. A tett (karma), mely a lelket az illet testhez köti, eltéphet vezeklés áltaL
A szabaddá lett lélek a maga tiszta érzehni mivoltában örökké él. Az igaz hit a mester szavaiban és a szent szöveg szavaiban való hit. Az igaz
cselekedet magva ez öt fogadalomban van : sem:

:

mit ne bánts, hazug szót ne mondj, ne

lopj, a szüzességet megrizd, semmit szivedre ne végy. A
laikus D.-ra ez öt parancs enyhébb alakban érvényes. V. ö. Lassen, Altertumskunde (Lelpzig
1861): jBarí*,ReUgionsde llnde (Paris 1879):
Biihler, Almanach der kais. Akademie der Wissenschaften (Wien 1887) Leumann, Beziehnngen der Jaina-Litteratur zu andem Litteratnrkreisen Indiens (Leiden 1883).
Dzsaintáa (Jaintia vagy Jayanta), Asszam
:

keletindiai tartományban, a Khazi D.-mountains
és Szilhet disztriktusokban fekv hegyes vidék.
Utolsó radzsáját az angolok 1835. angol alatt-

valók megölése és feláldozása miatt megfosztották
trónjától, az országot pedig

ugyanakkor függet-

lenségétl.

Dzsaipor (ang. Jaipur, Jyepoor v. Jeypore),
nagy radzsput fejedelemség Hisszar, Al var, Bartpur, keraolí, Kota. Tónk. Bundi, Adzsmir, Kisengar, Marvar és Bikanir közt Kelet-India ÉNy.-i
1.

km* területtel. (i9oi) 2.353,268
vidék közepe felé emelkedik egy 500 m.
magas táblává,, határain dombsorok vonalnak
végig, melyek É.-on gránitból, délen homokköböl,
néha fekete márványból állanak. Klímája száraz
és egészséges, átlagos hmérséklete májusban 37,
decemberben 19°. Az É.-i vidéken a dér nem ritka.

részében, 40,348
lak.

A
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A

Dzsalalpur, város Pendzsab brit-indiai tartoBangansra ós a Dzsamma medencéjéhez tartozó
Csambal mellékvizei mentén a föld termékeny; mányban, M) km.-nyire Dzselamtól, a Dzselam
gabonán kívül cukrot, dohányt, pamutot ós mákot jobbpartján, 13,000 lakossal. Dzsalalpur a régi
is terem; az ess évszak júniustól szeptember
vógóig tart. Az Aravalli hegység dombjain rezet,
kobaltot, nikkelt és timsót bányásznak. A Sambar-tó sót ad. A lakosság radzsputokból, dzsatokból és minákból áll az utóbbiak az slakosok, a
dzsatok a földmívelök, a radzsputok pedig, akik a
Kacsvaha törzshöz tartoznak, az uralkodó osztály.
A fejedelemség évi bevétele 66.238,580 rúpia. A
katonaság 10,000 gyalogosból, 3578 lovasból és
2. D., azugyanUy nev radzs716 tüzérbl áll.
put fejedelemség fvárosa, 250 km.-nyire Delhitl, az országot átszel Radzsputana-Malva állam;

—

vasút mellett,a Banasz egy kis mellékvizénél, (1901)
160,167 hindu és mohamedánus lak. Az É.-on és
K.-enhahnoktól,D.-en és Ny.-on homoktól környékezett várost falakés erdök védik belsejében széles, sok helyen palotaszer ép illetékkel szegélyezett
utcákból és kertekbl áll. A radzsa palotája a város legnagyobb épülete. A várostól É.-ra, a Kalikho
szk völgyében láthatók a régi fváros Amber romjai. D.-t 1728. II. Dzsai-Szing uralma alatt kezdték
építeni. A század elején került a fejedelemséggel
együtt angol hübéruralom alá. II. Dzsai építtette a
csillagvizsgálóját. Potier ezredesnek itt sikerült
megszereznie a vedák els teljes gyjteményét,
amelyet 1789. a British Museunmak ajándékozott.
V. ö. Rousselet, L'Inde des Rajahs.
Dzsaiszalmir (Dzsesszalmir, ang. Jaisálmer),
benszülött fejedelemség Kelet-Indiában, Radzsputana legnyugatibb része, 41,599 km^ teiülettel,
(1901) 73,370 hindu ós mohamedánus lak. D. nagyobbára kopár, homokos és terméketlen síkság,
;

:

Bucephala.

Dzsalandar

(ang. Jalandhor, Jallander, Jula brit-indiai birodalomban Pendzsab
egyik divíziója, 49,224 km^ter.-tel, (1901) 4.807,094,
felerészben hindu,felerószbon mohamedánus,szikh,
buddhista, keresztény és dzsain lakossal. Míg a
Himalájában csaknem örökös tél uralkodik, Ny.-i
része forró ós termékeny földjénél fogva gabonában bvelkedik középs része pedig kellemes éghajlatú és Indiának legjobb teáját szolgáltatja.
Disztriktusai D., Hoshíarpur, Kangra, Ludhiana
és Pirudzpur.
2. D., az ugyanily nev divízió
ós disztriktus fvárosa 126 km.-nyire Labortól,
a Szatledzstl és Biasztól körülfogott síkság közepén, vasút mellett, (1901) 67,735 lak.
Dzsalin, régente nagyon elterjedt nubiai nép
a Fehér Nílus mentén az é. sz. 15"-ig. Vitéz, hiú,
uralomra vágyó népség. Arab eredetüeknek tartják ket, de arcvonásaikban határozott, etiópiai
típust árulnak el. Alig van nép, amelynek soraiból
az iszlámnak több Írástudója, több papja támadt
volna. Születési nemességük van, amely nagy tekintélynek örvend. Többnyire letelepedettek de
egy részük még nomád életet folytat. Kitnen
értenek a pénzkezeléshez, nemkülönben egyes
iparcikkeket, pl. ékszereket is nagy ügyességgel
készítenek. Hírhedt rablók, miért is keleti Szennár-

lundur),

1.

;

:

—

;

ban rettegett hírre tettek szert.
Dzsalna(ang.: Jaulnak, Jalnak), város a Nizam-államokban, Kelet-Indiában, 385 km.-nyire
Hajderabadtól, a Gandalka mellett, amely kót
részre osztja Kadirabadra és ó-D.-ra, 20,000 lak.
amelyen számos homokbucka és kopár dombvonu- Selyemfonás. 3 kilométernyire tle fontos angol
lat húzódik végig ezek közt jó legelket találni. katonai tábor van.
Dzsalo, oázis a Szahara É.-i részében. Az AndEss idben sok rajta a sós viz tó, patakok nincsenek. Az ugyanily nev fváros meg van er- zsillához tartozó mintegy 200 km* területet 6000
:

;

sítve. 1156. Dzsaiszal alapította; jelenleg

a

feje-

delem székhelye, 11,000 lak. A földmívelós csekély, jelentsebb az állattenyésztés: teve, juh és
szarvasmarha. Gyapjú ós vaj kiviteli cikk.
Dzsajadeva, indus lírikus, a XII. sz. közepe felé
élhetett ós valószín, hogy Bengáliából származott.
Müve a Gitagovínda (Krisna-éneke) címet visel
szerelmi dráma, melyben Krisna istennek szerelmi viszonyát Radhá nev pásztornvel a keleti

berber lakja, akik datolyául tetvényeíkbl, juh- és
kecskenyájaikból, kisrószben kereskedésbl élnek.
Fhelye Lebba. A hatalmat a szenusziak gyakorolják, akik a török-olagz háború alkalmával a
törökök oldalán harcoltak.
Dzsambi (Janibi), Palembang rezidensséghez
tartozó hbérállama a hollandiaknak, Indragiri és
Palembang közt, 48,649 km^, 76,000 lak., akiket
kubuk-nak neveznek. Fleg erdikbl nyert benzoeval, sárkány\'érrel és kaucsukkal kereskednek. A húbóráílamot Szumátra egyik, legjelentékenyebb vize, a D. nev folyó és ennek mellék-

képzelet túlcsapongó órzéklségével festi. Hozzáalig van az ó-indus költészetfogható lírai
ben. Mint a héber Énekek énekét, úgy a Gitagovindát is újabb magyarázói vallásbölcseleti szempont- vizei öntözik. Fvárosa, D., Szumátra K.-i részéból értelmezik. Eredetiben elször Lassen adta ki ben van az ugyanily nev folyónál, mintegy 3000

m

(Bonn 1836). Németre Rückert fordította a Zeitschrift für Kundé des Morgenlandes
latin fordítással

kötetében. Angolul Arnold
of Songs (London 1876) adta ki.

els

:

The indián Song

Dzsalalabad (Dzselalcdyad,), város Afganisztánban, a Kabul folyó D.-i partján 556 m.-nyi
magasban, termékeny síkságon, 3000 lakossal.
Az afgán emir téü székhelye. Számos út indul
ki belle Pesavar, Kabul, Derbend, Kasmír,
Ghaszni, Bamian és Jarkand felé. A várost 1570.
Akbar szultán alapította. Erssége az angolafgán háborúkban nagy szerepet játszott, most
elhanyagolt.

lakossal.

Dzsambu, Kasmírban, 1. JJzsamu.
Dzsámi (arab) a. m. gyülekez ház

így nevezik az iszlámban a nagy fömecseteket, melyekben a pénteki ünnepélyes istentiszteleti ceremóniának (l. Dzsum'd) van helye közönséges mecsetekben (meszdzsid) e szertartást nem végezik.
Dzsámi, Mevlana Abdur7'ahmán, a perzsa irodalom utolsó nagy költje, szül. Dzsámban, Khoraszán egyik falujában 1414., raegh. 1492. Abu
Szaid szultán udvarában tartózkodott Herátban.
Igen termékeny költ és valóságos polihisztor, ki
a költészet mellett teológiával, nyelvészettel és
;

;

-
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egyét) tudományokkal is foglalkozott. Nevezetesebb költi müvei Szubhát ol Abrár (a jámborok
olvasója) erkölcsi oktató költemény, kiad. Falconer (London 1849) hasonló tárgyú TuMát ol
Ahrár (a nemesek ajándéka), kiad. Falconer (u. o.
I8i8) a görögbl kölcsönzött meséjü képletes kis
:

;

;

sal. Mivel a franciák D.-et tuniszi érdekszférájukba tartozónak vélték, 1906-ban a törökök ismételt tütakozása dacára elfoglalták. D. miatt a
tripoUszi akkor még török hatóságok és franciák
között újból eUentátek támadtak, aminek egy
határrendezó bizottság vetett véget a franciák

Szalmán és Abszál ugyancsak Falconer javára.
Dzsang (Bemüleke), a hasonló nevú kerület
Juszul'és Zalikha, D. leg(u. o. 1850)
mve, hol a már agg költ megkapó fhelye Kamerunban.
Dzsangel a. m. dzsungel (I. o.).
bensséggel és valódi keleti szenvedéllyel rajzolja
Dzsangli (áiiat), az indiai vadkutya (Cuon javaZalikha szerelmét a bibliai József iránt, ki a moszlimeknél a férfiúi szépség megt^stesitése. Szövegét nicus Desm. var. dukhunensis Sjkes) indiai neve.
Dzsanszi (Dzshanzi, ang. Jhansie, Jansi), 1.
német verses fordítással Rosenzweig adta ki elször (Wien 1825)," ujabb igen sikerült angol for- dísztriktus az ugyaniiy nev divízióban (113,125
eposz, a

kiadásában
hatásosabb

;

:

dítását GrifQth (London 1882) szolgáltatta; MedzsLeila, a keleti Romeo és Júlia története,
melyet Chézy fordított franciára (Paris 1807);
Khirednámeh i Iszkender (Nagy Sándor bölcses-

non ós

ségkönyve), mely a nagy hóditóval foglalkozik.
Lirai költeményeibl V/ickerhauser és Rückert közöltek mutatványokat németül. Prózai munkái sorából kiemelendk a Beharisztán (tavaszi kert),
mely Szaadi híres Gulisztánja (rózsáskertje) után
készült és perzsa költkrl szól, perzsául és németül
kiadta Schlechta (Wien 1846) és a Nafahát ulunsz
(a nyájas bizalmasság lehelletei), egy nagy biogra-

flkusm, megjelent Kalkuttában 1859. V. ö. Rosenzweig, Biographische Notizen über Mewlana
AbdurRahmán D. (Wien 1840).
Dzsamma (Dzsamna, Dzsamuna, Dzsumna,
ang. Jumna), folyó Indiában, a Gangesz mellékvize, 3306 m. magasan ered, a 6326 m. magas

.

Dzsamnotri Piks közelében. A Gangesszel párhuzamosan halad, majd 1400 km. út után egyesül vele AUahabadnál. A két folyó a nagyon termékeny Doab síkságot zárja körül. A D. számtalan á^a oszlik, csatornák vezetnek ki belle
részben a hajózás megkörmjitésére, részben öntözésre. Nevezetesebbek balról a Doab, jobbról a
Firoz-sah csatorna, ettl 22 km.-ro az Ali Mardankhán vagy nyugati D.-csatorna. 500 km. a f és
AH km. a mellékcsatomáinak hossza. Mellékvizei
közül a Csambal a legnagyobb, kisebbek is nagy
számmal vannak. Vasúti liid visz át rajta AUahabad, Ágra, Dehli és Szirszava mellett. Torkolatánál vízmennyisége a Gangesszel egyenlö.A hinduknak szent folyója, fkép a forrása és a torkolata,
ahol brahman papok vezetése alatt fürödnek.

km^

területtel, 1.000,457 lak.), a Bengália presidencyhez tartozó ÉNy.-i tartományokban 4058 kmterülettel, (i9oi) 407,436 lak.
2. D. Naoabad,
az ugyaniiy nevú disztiikus fhelye az Allahabad
divízióban. Katonai állomás, vasúti gócpont ;
(1901) 55,724 lak.
Dzsaora (ang. Joivra), kis angol hübérfejedelemsóg Közép-Indiában, Scindia, Pertabgarh és
Devasz között, 2258 km* területtel, 124,163 lak.
A Csambal öntözi. Az afgán törzshöz tartozó fejedelme a nábob címet viseli. Fvárosa D., a Piria
mellett, mintegy 10,000 lak.
Dzsapara (Japara), rezidensség Jáva szigetének É.-í részén, területe 3039 km*, lakóinak
száma kb. 950,000, akik közül mintegy 1000
európai és 10,000 kínai. Általában slk, mocsaras
terület, csak a közepén emelkedik néhány hegycsúcs, az 1787 m. magas Murio kialudt vulkánnal. Földje rendkívül termékeny, fterméke a
kávé és cukornád. Járásai Patti, Kudus, Dzsuvana, amelyekhez még a Karimon-Jáva szigetek
járulnak. A rezidens Jávában szókel, de fontosabb hely Patti, kb. 21,000 lakossal, akik közt
alig másfélszáz európai van.
Dzsarun, város Farsz perzsa tartományban Síraz és Lar közt, 4000 lak., közelében petróleumforrások vannak.

—

:

:

:

Dzsasszor (Dzsesszor, ang. Jessor, szanszJasohara), a Presidency divízió egyik disztriktusa BengáUa brit-indiai fkormányzóságban
a Gangesz deltája közepén, Hugli és Gangesz között, 5894 km* területtel, 1.888,827 nagyobbára
mohamedánus, továbbá hindu lak. A teljesen sík,
mocsaras és jól öntözött föld csaknem szakadatlan
Dzsamna, folyó, 1. Dzsamma.
rizsmez, számos csatorna és vasútvonal szeli át
Dzsamnotri, a hinduk egyik szenthelye Brit-In- erdeiben sok a ragadozó, ugyaniiy nev fvárosa,
diában, Garwhal államban a Dzsamma forrása melyet Kazba-nak is neveznek, 108 km.-nyire
közelében, 2974 m. a tenger színe felett, a 6336 m. van Kalkuttától, a Bairab, a Gangesz-delta egyik
Banderpancsnak nevezett hegycsúcs Ny.-i lábá- ága és vasút mellett,8495 lak., a benszülöttek
nál, 7 meleg forrással, melyek egy gránit szik- részére 1838. alapított iskolával ós
könyvtárral.
lábúi, a hatalmas hómez alól törnek ki.
Dzsaszk (Rasz —), hegyfok Perzsia déli parlgán
Dzs&ma (Dzsambu, ang. Jammu, Jummoo), az Ormuz-szoros bejáratánál. Az usryanily nev
1. egykori fejeddeymég, ma Kasmír (1. o.) része.
helység (3000 lak.) a hegyfoktól ÉÉK.-re van.
2. D., város Kasmír D.-i részében, 131 km.-nyire
Dzsat, mintegy 7 milliónyi északkelet-indiai
Labortól, 400 m. magasban, a Csinab egyik mellék- néptörzs Beludzsisztánban és Radzsputánában,
vízénél, a Himalája D.-i lejtjén, (mi) 34,097 árja vagy,talán lassza-hunn
származásnak. A kérlak. Van erssége, jeles a maharadzsa téli palo- dés még nincs eldöntve. Jórészt
mohamedánok,
tája, kellje, nagy bazárja, élénk kereskedése.
részben szikh hitek. Sok si szokásuk, szertartáDzsamuna, folyó, 1. Dzsamma.
suk van. A nörablás általános. A történelem bennök
Dzsandzsaro, 1. Jangaro.
látja Strabo Daliae-it, kik egykor a Kaspi-tenger
Dzsanet, oázis TripoÜsznak a Szaharába vesz vidéken laktak és Plinius Jatii-jait, kik a Karmán
részén, mintegy 20,000 pálmával és 1200 lakos- sivatagon át idáig vándoroltak.
Timurlenk 1397.
:

:

krit.

:

—
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megverte ugyan ket, de függetlenségüket ismét
visszanyerték. Legújabb korban az angolok sok
véres harc után igázták le ket. A brahmanizmust nem vették föl. Demokrata gondolkodású
népség, mely nem fogadta be a kasztrendszert,
miért is a hinduk tisztátalan és barbár népnek nézik ket. Messze kiterjedés földterületen laknak. A D.-ok ers, durva, de nemes fajta.
Magas termetek, valóban kaukázusi arckifejezéssel, bátrak és értelmesek.

Ók

saját

magukat

«Szing», azaz oroszlánoknak nevezik és Héber
szerint úgy testi, mint szellemi tekintetben csakugyan megérdemlik a kitüntet nevet.
Dzsátaka, buddhista elbeszélésgyüjtemény, 1.

Buddhizmus.
Dzsatak-kirgizek. így nevezik az orenburgi és
turkesztán-területbeli letelepedett kirgizeket. Télen sásból, földbl készült kunyhókban, nyáron
pedig nemezsátrakban laknak. Az orosz befolyás

tak kiállítani jövedelmeik arányában. Dzsebelik
voltak a karavánok védelmére rendelt lovasok is.
V. ö. Thury : Török történetírók.
Dzsebeli (Dzsebél, héber. Gebal, gör. Byblos),
jelentéktelen kiköthely Szíriában, Beiruttóí É.-ra,
kb. 5
600 lak., 5 középkori templommal, a kereszteshadjáratok idejébl származó várral. Közelében nagy nekropoliszok vannak.
Dzsebel (arab) a. m. hegy, a földrajzi nevekben
gyakori. Gibraltár ez eredeti arab névbl : D. al
Tárik van összerántva.
Dzsebel Sámmár, vidék az arab félsziget belsejében, a 26" ós 28* é. sz. alatt, hozzátartoznak
az El Dzsauf és Geima oázisok. Az itt lakó kb.
50,000 állandó lakos és kb. 100,000 nomád sámmár fnöke Háilban lakik. Nagy jövedelmet húznak az e területen átvonuló perzsa zarándokoktól,
kik a biztos fedezetért évente kb. 450,000 K-t

—

fizetnek.

Dzsedda, város török Arábiában, 1. Dzsidda.
ruházatukon, lakásaikon, életmódjukon stb. szemDzsedid (arab) a. m. új keleti helynevekben igen
melláthatólag észrevehet. L. Kirgizek.
gyakran fordul el a törökben ugyanily alkalDzsauf, 1. Dzsof.
Dzsauhari, J.&2Í Naszr Iszmá'il ben Hammád, mazással a jeni szó felel meg neki.
Dzsehangír, 1. Dzsihangir.
a klasszikus arab nyelv híres szótárának (Szaháh)
Dzsehennem (arab, kölcsönszó ebbl Géhinszerzje, szül. Fárábban, megh. Nisáburban 1007.
Élete nagy részét az arab beduin törzsek kö- nóm, Gehenna), a pokol közönséges neve a mohazött a klasszikus arab nyelvhasználat megfigye- medánusoknál.
,

;

:

lése céljából töltötte
nagy szótári munkája,

;

e tanulmány eredménye
mely az arab szótárak mód-

Dzsehol (Dzihol), 1. Selwl.
Dzseláda (áuat), 1. Sörényes pávián.
Dzselalabad, 1. Dzsalatabad.
Dzselál eddin Muhammed, 1. Akbar.
Dzselál eddin Rumi, a legnagyobb perzsa
misztikus költ, szül. Balkhban 1207., megh. Komában 1273. Ó alapította a mevlevik dervis-rend-

jára nem a kezd, hanem a szóvégz betk szerint
van elrendezve.Keleten többször kiadták(legelször
Búlákban 1282) van belle perzsa fordítás Abú-1Fazl Dzsemálal Kurasi-tól Szuráh név alatt (2.kiad.
Kalkutta 1832); törökre Van KuU fordította (Konstantinápoly 1728, újabban 1758, 1802). írtak hozzá jét s vitte be a zenét és szentesítette a szuflknál
glosszákat, kritikai megjegyzéseket. V. ö. G-old- már elbb szokásban volt vallásos táncot. A divánziher, Beitráge z. Geschichte d. Sprachgelehrsam- jában összegyjtött lírai költeményei
valódi
keit bei den Arabern (2. fz., Wien 1872).
gyöngyei a perzsa költészetnek; Mesznevi cím
Dzsaulan, 1. Dzslan.
alatt kiadott vallásos verses beszélyei, melyek
Dzsaunpur (ang. -.Jaunpur), 1. Allahabad di- egyes hitbölcseleti igazságokat bizonyítanak,
vízió disztriktusa azBNy.-i tartományoknak neve- rendkívüli tiszteletnek tárgyai keleten. Legjobb
zett brit-indiai fökormányzóságban, Oudh, Aszam- kiadása párhuzamos török verses fordítással hat
gar, Gazipur, Benaresz és Allahabad közt, 4024 nagy folio kötetben Búlákban jelent meg 1835. és
km« területtel, 1.264,918 lak. Sík, itt-ott huUá- újabban 1852, Ném-etre kivonatosan Rosen fordímos, termékeny és jól müveit teriilet, amelyet a tott belle Mesnewi oder Doppelverse (Leipzig
Gumti, Szai ós Barna öntöznek.
2.D., az ugyan- 1849) angolra Redhouse (1881) Whinfield (1887)
üy nev kerület fvárosa, a Gumti mindkét part- F. és Wilson (London 1910) szintén csak részben
ján, a Rohilkand-vasút mellett, (1901) 42,532, na- fordították le a Mesznevit. Költeményeibl szegyobb felében hindu, kisebb felében mohamedá- melvényeket adott ki Kégl (Bpest 1907).
nus lak., régi szép mecset- és palotaromokkal.
Dzselálzade Musztafa, jeles török történetíró.
Lakosai élénk kereskedést znek, különösen híres Elkel családból származott és gondos hevelésbalzsamos vizeikkel. Az angol hivatalnokoknak ben részesült 1512. a divánnál jegyz lett 1521.
a városon kívül külön villanegyedük van.
mint titkár részt vett a magyarországi hadjáratDzseb, folyó Kelet-Afrikában, 1. Dzsvh.
ban, 1534. nisándzsi lett, 1557. lemondott ugyan
Dzseba'a, falu Jeruzsálem mellett, I. Gaba.
állásáról, de utóbb II. Szelim újból kinevezte.
Dzsebado, 1. Dzserba.
Megh. 1567. Szolimán szultán legjobb életrajzát
Dzsebedzsi (török), a dzsebe szóból származik, D. írta; terjed pedig e
1520-tól kezdve az
mely páncélt, vértet ós általábanfegyverzetet jelen- 1556. év közepéig. Munkájának kéziratát Ibrahim
tett. Innen a D., a zsoldos katonaság, még pedig a ben Ali másolta le 1575. Szolnokon, és e másolat
gyalogosok egyik csoportja, akik a fegyverekre és alapján adta azt ki Thúry József (Török törtélportárra tartoznak felügyelni, ók is oáákra vol- netírók, II. k. 1896).
tak felosztva, mint a janicsárok, és az egész csoDzselam (Dzsihlam, ang. Jelam, szanszkriport élén a D. hasi állott. Innen ered a dzsebeli szó tul Vitaszta, a görögök Hidaszpesznek nevezis, mely vértezett katonákat jelent. Továbbá azoték), az Indus mellékvize, legnyugatibb az öt
kat a lovasokat, kiket háború idején a kisebb és folyó között, amelyektl a Pendzsab síksága nenagyobb hübéresek,meg a szandzsákbégek tartoz- vét kapta. Több forrásból keletkezik; köztük
;

:

—

;

;

;

;

m

:

:

Dzsem

legfontosabb a Kasmírban ered Lidar. 623 km.
hosszú, ebböi 320 km. angol területen van;
keresztültöri a Pir Pandzsal-láncot a gyönyör
Baramula szakadékban s a Krisnaganga meg a
Panadzs felvétele után ér ki a síkságra. Középs
folyásában nem hajózható. A Lahore-Pesavar vas-

útvonal D. városnál szeli át; azonkívül három
hajóhíd van rajta. Nagy Sándor Dzsalalpur város
közelében kelt át a folyón.
Dzsem (El), szegényes arab falu Tunisz K.-i
részében a Kairuan-tótól DK.-re, kb. 1000 lak., a
régi római Thysdrus helyén. Ebbl a korból való
a nagyjából máig is fennálló ellipszis alakú cirkusz, amelynek nagytengelye 150 m., kistengelye
125 m. és magassága .33 m. lehetett. A cirkusz
vetekedhetett egykor a római kolosszeummal
(188X16 m.). 5lurad bej 168-ben, amikor még
teljesen épen állott, nehogy a felkelknek állandó
menedékheljiil szolgáljon, nyugati oldalát leve-

gbe

Dzsengriz-khán
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röpíttette.

Czsem, török herceg, 11. Mohammed szultán

fia

Szetif mellett.

maradványai
ber

A régi templom, színház és fórum
ma is láthatók. Ma szegényes ber-

falu.

Dzsemsid

mány mesés

(zend. JinjM), a régi iráni hagyokirálya. Ó tanította az embereket

vallásra, fóldm ívelésre és mesterségekre, csupa
boldogságot terjesztett országában. Hatszáztizen-

hat évi uralkodása után kevélységtl ragadtatja
el magát és istenül akarja magát imádtatni. Az
elégedetlen nép fellázadt ellenes így sikerült Dahák (I. 0.) rossz démonnak az uralmat magához
ragadnia. Ezzel az arany korszak véget ért.
Dzsemsid Dzsiszbhoj, jótékonyságáról híres
indus milliomos, sziU. Bombayban 1783 júl. 15.,
mint szegény párszi vallású szülk gj-ermeke,
megh. 1859 ápr. 14. Kereskedi ügyességével nagy

vagyont

szerzett,

úgy hogy London, Bombay, Am-

börzéin mint a börzék nábobja
Jótékonysága nagyszer volt; alapítványokra, kórházakra, templomokra és iskolákra minden valláskiilönbség nélkül 20 millió
koronánál többet adott.Érdemei elismeréséüll842.
volt az els a bensziUötlovagi rangra emelték

sterdam, Kairó

stb.

volt ismeretes.

Bajazid öccse, szül. 1459., megh. 1494 febr.
25. Atyja Karamania tartomány élére áUltotta.
Bátyja, Bajazid trónralépte után fellázadt és tek sorából, kit ilyen kitüntetés ért.
Dzseng, néger nép, I. Dinka.
Brusszába tette át székhelyét.lnnen azonban Baja5 II.

;

hadvezéreBgyiptomba szalasztotta, ahonnan D.
Rhodos szigetére menekült, a Jánosrend- vitézek
nagymesterének, d'Aubussonnak védelme alá. Ez
D.-mel 1482. oly szerzdést kötött, meljTiek értelmében D. arra kötelezte magát, hogy trónralépte
esetén a lovagrendet rendkívüli kedvezményekben részesíti, az összes török kikötket eltte
megnyitja, évenkint 300 keresztény foglyot szabadon bocsát és azonfelül a lovagrendnek 150,000
aranyat fizet. D'Aubusson erre D. herceget, kinek
zid

Dzsengiz-khán (Dzsingiz-khán) v. helyesebben Csinggiz-kJián. saját nevén Temvdzsin, a hí-

res mongol hódító, szül. 1154., megh. 1227. Atyja,
Juzikei Baghatur mintegy 40 család fölött uralkodott. Csak 13 éves volt D., mikor atyja elhalt
és az uralkodás gondja anyjára szállott. A fensbbsége alá tartozó törzsek közül többen fellázadtak, de a fiatal D.-nek sikerült megzabolázni
ket. Ekkor számos törzs egyesült D. ellen, ki Togrul khánhoz menekült. Ez igen szívesen fogadta
életét féltette, Franciaországba küldötte. Nem- D.-t és leányát nül adta hozzá. Vetélytársát lesokára azonban Bajazid szultánnal oly szerzdést gyzve annyira emelkedett D. hímeve, hogy 1206.
kötött, melyben több rendbeli kiváltság és nagy a meghódított törzsek követei a mongolok khaösszeg fejében arra kötelezte magát, hogy D. her- kánjává, khánok khánjává koronázták. Trónraceget élethossziglani fogságban tartja. Több más léptekor polgári és hadi szabályrendeletfélét adott
fejedelem is óhajtott e becses fogoly birto- ki az új fejedelem s ünnepélyesen kinyilatkoztatta
kába jutni, így a francia király, Hunyadi Má- egy Istenben való hitét, de azért semmiféle feletyás királyunk és a pápák, kik valamennyien kezethez V. hitvalláshoz sem csatlakozott, hanem
arra igyekeztek, hogy D. herceg rei lehessenek. megmaradt si tatár hite mellett. Minden vallásElvégre D. 1489-ben VIII. Ince pápa bii-tokába nak szabad gyakorlatot engedett és valláskülönbkerült, kinek utóda, VI. Sándor azonban 1495. séget nem ismerve alkalmazta maga köriUaz érdekedvez feltételek alapján VIII. Károly francia ki- meseket. Egy alkalommal egy szent hírben él sárálynak szolgáltatta kezébe. De mieltt a boldogta- mán, ki világuralmat jósolt neki, arra btrta, hogy
lan D. megérkezett volna Franciaországba, mér- eddigi nevétjTemudzsint elhagyva, Dzsengiz-khángezés következtében meghalt. Tetemét idszolgál- nak neveztesse magát. A koronázás által fölbátotatták-Bajazidnak. Idsb fiát, Kaigub-saht már rított csapatok könny szerrel elfoglalták a náluk
elbb eltették láb alól. D. mint költ és író is szer- mveltebb uigurok országát. Miután a többi tatár
zett hírt
költeményeit Hammer-Purgstall tette népségeket jogara alatt egyesítette, 1209. Kina
közzé (Gesch. d. osman. Dichtkunst). V. ö. "Diu- ellen indult és hat évi háborúskodás után roham'sne L., Djera-Sultan, fils de Mohammed II., frére mal bevette Jen-Kinget, a birodalom székvárosát,
do Bayazid II. (Paris 1892) Századok 1893, 795. a késbbi Pekinget. 1215-ben Kina meghódítása
Mika cikke Jorga, Geschichte des osman. Rei- után követeinek megöletése ürügyet adott a Turchos (II. köt. 233—242. 1.. 1909).
kesztán elleni hadjáratra. Csak véres csaták után
Dzsemandar (jemandar), altiszt az indiai brit tudtak itt elrenyomulni D. (állítólag 700,000 fre
•liidseregben. Ezt a rangot mindig benszülöttek- tett) hadai. Ijegtöbb ellentállást fejtettek ki BoII ek íidják.
khara, Szamarkand és Kharezm. Nagynehezen
Dzsemar, 1. Dzsulamerg.
megN'ívták a makacs városokat D. csapatai és
Dzsema Rhasznat, város Algériában, 1. ^e- mindent fölégetve, pár százezer embert, köztük
mours.
Mohammed bin Tuküst, a követek megöletésének
Dzsemila (Dzsimila), az egykori Cuiculum okozóját, lemészárolták. D. fia, Csucsin, 1222 jún.
romhalmaza Algéria Constantine tartományában 16. a Kalka folyó mellett megverte az oroszokat.
;

;

;

Dzsenne
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—

Dzsidda

Hat orosz nagyherceg maradt a csatatéren és
Dzserm, város Badaksanban, a Kokcsa fels
Msztiszlav Romanovics kievi uralkodó fogságba völgyében, mintegy 2000 lak. 1820. Badaksan fkerült. 1225-ben Tangutot foglalta el, hol új hó- városává lett, újabban azonban a khán ismét
dításokra készülve, meghalt. D. mindenütt ölt Feizabadba tette át székhelyét.
Dzsesszalmir, 1. Dzsaiszalmir.
és pusztított, 4—5 millió ember vesztette el miatta
életét és egész városok dltek romba hódító
DzsesBzor, 1. Dzsasszor.
útjában.
Dzsevad, Ahmed, pasa, török államférfiú, szül.
Irodrtlom. D'Ohsson, Histoire des Mongols, depuis TchinDamaszkuszban 1850., megh. 1900 augusztus 10.
guiz khan jusqu'á Tamerlan ou Timour Beg, 4 köt. Hága
Konstantinápolyban. Hasznos szolgálataiért 1890.
és Amsterdam TemudscWn der UnerschUtterliche, ErdmannHoworth, History of the Mongols frora the Kréta musirjává és fkormányzójává nevezték ki,
tól, Leipzig 1862
9-tli to the 19-th century, London 1876; Vámbéry, Bokhara
1891 szept. 3. pedig Kiamil pasát követte a mitörténete, Budapest 1873, 2 köt. Donglas, Life of Jenghizniszterelnöki széken. 1897. Kréta fparancsnoka
chan, kínaiból ford. London 1877; Barthold, D. birodalmának keletkezése, oroszul 1897., a császári archeológiai tár- volt. Irt egy munkát a török hadviszonyokról, a
sulat Zapiski értesítjében.
mely francia fordításban is megjelent Btat miliDzsenne, város Afrikában, 1. Dzsinni.
taire Ottoman depuis la fondation de l'empire
Dzsennet (arab) a, m. kert, a mennyei paradi- jusqu'á nos jours (Paris 1882) címmel.
csom (Éden) neve a mohamedán vallásban.
Dzsezair v. helyesebben Dzsezairi-Bahri;

;

;

:

:

Dzsentri, 1. Gentry.
Dzserábisz, város "Szíriában, 1. Karchemis.
Dzseras, mostani neve az antik Gerasa (1. o.)
romjainak Palesztinában, a Jordántól K. -re fekv
részében. A romok nagj'obbára a II. sz.-ból valók.
Dzseráz Mimsz, örmény író ós lapszerkeszt,
szül. Konstantinápolyban 1849. Eleintén itt mint
tanár mködött, késbb Londonba tette át lakását.
D. 1878. a berlini kongresszus tanácskozásain
mint az örmény nemzettanács küldötte vett részt.
Dzserba (Dzsebado), a Tuniszhoz tartozó Gabeszi-öböl déli részén, a kontinenstl csak keskeny csatorna által elválasztott 1100 km^ kitersziget. Gyakori esk folytán földje termékeny. Kitn szU, füge, gránátalma, mandula
és olajbogyó terem itt. 40,000, nagyobbára a khari-

jedés

Szefid{a, Fehér- tenger szigetei), ama török vilajet
neve, mely magában foglalja az É.-i és K.-i Egei-

tenger török szigeteit, kivéve Samost és Ciprust. A vilajet nagysága 6900 km«, 322,300 lak.,
fvárosa Chios. öt szandzsákra oszlik Biga, Midiltu, Szakisz, Isztánköi és Rodosz.
:

geográfiai nevekben
;
többese: Dzsezair), 1. az
Bufrát- ós Tigris-köz neve.
2. Sivatagrész az
B.-i Nílus-kanyarulat mentén, 1. Nubia.
Dzseziret-Roban, sziklás sziget a Bab-el-Mandeb-szorosban.
Dzsezla (jezla), kereskedelmi mérték Zanzibarban. Mint súlymérték
1587 kg. mint rmérték - 205-7 lit.

Dzseziréh

(arab. sziget

félszigetet is jelöl;

—

=

:

Dzshanzi, 1. Dzsanszi.
Dzsibuti (Djibouti), a francia Szomáli-part fkikötje ós 1896 óta a kormányzó székhelye,
Kelet majd minden kikötjében megfordulnak. a Bab-el-Mandeb-szoros Tedzsuva öblének déli
A szigetnek négy kikötje van. Legnagyobb hely- részén. Kopár hegyekkel körülvett város, néhány
ségük Bsz-Szuk (5900 lak,). Az Ochiali pasa által európaiasan épült házzal, 11,000 lak., köztük 500
1560. itt lemészárolt 18,000 spanyol katona kopo- európai. Abesszínia kereskedelmének nagy részét

djiták szektájához tartozó berber lakossága jó
földmível és halász ; mint kereskedk pedig a

:

nyáiból felállított piramist 1837. távolították el.
D., a régiek Meninx-Q, Scylax Bracheio-jsí, vagy
a lotofagok szigete, 1881 óta a franciáké.
Dzserboa (áuat), az egyiptomi ugróegér (Dipus
aegyptius) egyiptomi neve. L. Ugróegerek.
Dzserib, Perzsiában területmérték, mely az

srégi könyök-mértékrendszerre van alapítva.
Nagyobbrészt 45 könyök hosszú és 15 könyök
7"231 ár. Hivatalos
szóles derékszög négyszög
megállapítás szerint 100 könyök hosszú és 10
10*4 ár terület.
könyök szóles
DzBerid (dzsirid, arab) a. m. dzsida D.-ojunó
a beduinoknál kedvelt harcjáték, amelyben a lovasok a D.-re a penge helyébe labdaalakú vánkost téve, egymás ellen vágtatnak s a D.-del egymást a nyeregbl kizökkenteni iparkodnak.
Dzserid (Sott el—), 5000 km« területet elfoglaló, ki-kiszáradó sós tó Tuniszban 20 km. széles
és 46 m. magas homokos domb választja el a Gabeszi-öböltöl. Mivel 15 m. -nyíre fekszik a Földközitenger színe alatt, Roudaire francia mérnök a ten-

=

=

;

;

ger vizét rá akarta ereszteni, de tervét
síthatta

Alpi vadkutya.
Egyiptomban a Nilus áradásakor használt csónak, két árboccal és azokon latin

Dzserm

vitorlával.

1,

(arab),

(1908)

;

Dzsida, 1. Lándzsa.
Dzsidások, 2— 2Vs m. hosszú dzsidákkal

fel-

fegyverzett könnyíi lovasság. Nálunk fleg a
lengyel, v. legalább lengyeles egyenruhát visel
lovasságot (1. Ulánusok) nevezik D.-nak, habár
most már nem is harcolnak dzsidákkal seregünkben a D. épúgy vannak felfegyverezve, mint a
többi lovasság.
Dzsidda (Dzsedda), város Hedzsaz török tartományban, a Vörös-tengerpartján, 95 km.-nyire
;

Mekkától, amelynek kikötje; 25,000 lak. Az
egy km.-nél valamivel hosszabb és V2 ^^- széles
utcái szólesek és szellsek, a háa
bazárok jók és számosak; a szárazíöldi részrl
kfallal van kerítve fa és növényzet környékén
alig látható. A város éghajlata egészségtelen és
igen meleg, különösen júliusban és augusztusban,
37''-nál is többet mutat. A falaamikor a

város jól épült

nem való- zak

meg.

Dzserkül,

D.-n át az abesszíniai bevitel értéke
7.700,133 frank volt. Ugyanebben az évben
223 hajó fordult meg a kikötben 418,255 tonna
tartalommal. D. és Aden között helyi hajóösszeköttetés áll fenn. (L. még Francia Szomáli-föld.)
V. ö. Hudebert, Au Pays des somalis et des comoriens (Paris 1901) Angoulvant et Vigniras,
D., Mer rouge et Abyssinie (1902).
közvetíti.

;

kbl valók és nagyobbára kétemeletesek
;

hmér

;

—

Dzsidzselli

kon kivül van az úgynevezett «Éva siija», amelyet
a mohamedánusok nagy tiszteletben tartanak.
A kikötje a korallzátonyok miatt egy kissé nehezen hozzáférhet. Mindamellett fontosságát ennek köszönheti, mert a mohamedánusok. akik
Mekkába zarándokolnak, nagyobbára itt kötnek
ki évenként minteg>' 100,000 zarándok fordul
meg benne. Az élénk zarándokforgalom igen
jelentékeny kereskedelmi forgalmat is támaszszövött árúk, búza, tea,
tott. A beviteli cikkek
cukor, árpa, rizs, vaj, fszerek, sznyeg, fa stb. a
kivitelé gyöngyház, állati brök, datolya, lovak,
méz és viaszk. D. 1840 óta van török uralom alatt.
1858. a mohamedánusok a benne lakó keresztények eUen fellázadtak és az angol alkonzult és
a francia konzult is meggyilkolták. Emiatt még
ugj-anazon évben egy angol hajó három napig
bombázta. A roppant zarándok-forgalonmak van
káros hatása is, amennyiben a zsúfolt ós tisztátalan D.-i házakban a kolera szokott tíinyát ütni,
melyet azután a trieszti és fiumei hajók egynéhányszor már hazánkba is elhoztak.
;

:

;

:

Dzsidzselli (a rómaiak Igligilis-é), kikötváros
Algéria Constantine départementjában, (i90i) 6376
lak.,

5304 mohamedán. Lakói nagyobbára

kb.

kereskedéssel foglalkoznak (gyapot, szövet, bór,
fa és gabona). Az É.-i szeleknek kitett kikötjét
csak kisebb hajók látogathatják. D.-t valószín-

még a karthágóiak alapították. Augustus
római császár alatt egy nagy hadi út középpontja
volt. A középkorban a genovaiak tartották megszállva. Egy idben püspöki székhely is volt. A

leg

XVI.

sz.-ban D.-ben tengeri rablók tanyáztak.
16tí4-ben Beaufort francia herceg foglalta el rö-

idre

a franciák tulajdonába 1839-ben került ismét. 1856-ban földrengés pusztította el.
Azóta a régi mór városrésszel egyetemben újból
felépült. Ma teljesen európai külsej és erd jel\'id

harcost (mudzsáhid v. gázi) mártírnak (sahíd) tekintik. A D. törvényeit, melyek a foglyokkal, a
kegyelemkérkkel való elbánás, a zsákmány hováforditásának, a meghódított terület és lakosai kormányzásának szabályait is magukban foglalják,
bven tárgyalja minden mohamedán törvénykódex. Pl. Al-Kudúri, Institutionesjuris Mohamedaní círca bellum contra eos qui ab Islamo sünt
alieni, kiadta és ford. Rosenmüller (Leipzigl825,
Analecta Arabica I. köt.). V. ö. Baülie, On Jihad

Dzsünt-Kaleh

v.

CsuftU-Ealeh,

Bakcsi-

1.

Mohammedan law (London 1871).
v. DzsUmn, a régiek Pyramosa, 350

in

Dzsihan
km. hosszú

folyó Kís-Ázsiában

;

Kurdisztán Ny.-i

Albisztán alatt felveszi a Kurmaszut, Meras alatt pedig az Ak-szut, azután pedig
két ágban az Iszkenderuni vagyis Alexandrettei
öbölbe torkollik.

határán ered

;

Dzsihangir (Dzsehangir), nagymogul, szüL
1569 aug. 29., megh. 1627. Akbar fia és közvetlen
trónutóda. Uralma szerencsésnek és dicsségesnek
mondható; nagy hódításokat nem tett, de vallási
türelmessége, elmozdítva a belbékét, felvirágoztatta birodalmát. Kegj'esen bánt Siva tisztelivel,
a dzsaína felekezet tagjai különös páiiifogásának
örvendhettek. A fontos kereskedelmi érdekek
iránt is volt érzéke. D., mint a legtöbb timurida,
lehetleg új piacokat törekedett szex'ezni népének.
Neki köszönhette az akkoriban megalakult angol
keletindíai társaság els áruházát, melyet Szuratban 1611. alapított. A dekháni fejedelem elleni
harcban ölték meg. Élete els 17 évének történetót

m

Tüzek i Dzsihángiri cím alatt megírta, mely
India történelmére nézve több tekintetben ér-

dekes munka.

Dzsihlam,

s

legii város.

•

Dzsinn
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íolyó,

1.

Dzsdam.

Dzsilolo, a Mollukki-szigetek legnagyobbika,
1.

HcUmahera.
Dzsimila, 1. Dzseniüa.
Dzsimla, 1. Simla-,

Dzsimmra,

1.

Ahesszinia.

Dzsin Ali^tóa, másként Ali Damad vagy Ali

száré).

Dzsigat, város Kelet-Indiában, 1. Dvaraka.
Dzsiggetáj v. kiüán (Equus hemionus PaU.),
a lófélék (Equidae) családjába tartozó, majdnem
lónagyságú állatfaj; feje hosszú, keskeny, lapos orrlyukai mélyen állanak, nyaka gyenge
fülei felfelé állanak
i-övid, sötét szín sörénye
felfelé áll
hátán sötét sáv vonul végig téli szrözete hosszú, világosbarna, a nyári ellenben
rövidebb, vöröses-bamasárga, orra ezüstfehér,
nyaka, feje, háta és lábai világosbarnák, hasa és
patái fehérek. Nyerít, mint a ló. Hazája a közép;

;

;

;

ázsiai puszták, ahol 20-ával legelész

egy csapatban egy ids mén felügyelete alatt; húsáért és
bréért vadásszák megszelidlteni nem lehet, de
a szamárral, a quaggával és zebrával való keresz;

tezése sikerül.
DzBÍgit, pusztázó kirgizek neve (tatárul

a,

m.

hsök), kik mint karavánvezetk, kísérk ismeretesek. Merész, ügyes lovasok, az orosz kozákok
mesterei, miért is a lovas mutatványokat dzsigitovká-xi&}L nevezik.

Dzsihád (arab), a hitetlenek ellen viselt vallásháború neve a mohamedánoknál az igazhitek
;

fnökének (emir ai-múniinén, khalifa) kötelessége a hívket ily harcra felhl\ ni. A D.-ban eles

pasa, török nagyvezér. Mint Hl. Aehmed szultán
apósa elég ifjannyerte el a nagyvezéri méltóságot.
1711-ben legyzte Nagy Péter cár hadait, majd
1714. Konstantinápolyba hivatta Brinkoveanoláh
fejedelmet, akit aztán fiaival együtt a szultán

szemeláttára lefejeztetett. A magyar emigránsokkal Pápayval, Bercsényivel, Vay Ádámmal és
Esterházy Antallal azonban barátságosan bánt.
A jászvárosi tanácskozáson azt sürgette, hogy
:

Moldva

felöl

Magyarországba nyomuljanak és

ott

újabb felkelést támasszanak. Az 1716. kitört
háborúban azonban D. Pétervárad alatt júl. 5.
Szavójai Jentl dönt vereséget szenvedett és
elesett. V. ö. Jorga, Gesch. des Osman. Reiches
4. köt. Márki S., II. Rákóczi Fer. m. 436.
Dzsingál, Kelet-Ázsiában s különösen Japánban és Indiában a XVI. és XVII. sz.-ban használt
hosszú kanócos puskának a neve.
Dzsingiz-khán, 1. Dzsengiz-klián.
Dzsinn (arab), az arabok hite szerint a sivatagokban és magános helyeken tartózkodó, rendesen
kígyó, de azonkívül egyéb állatok, st ember alakjában is megjelen démonok. A költk inspirációját is D.-eknek tulajdonították, kik a költt kisérik.
Az rültséget is D.-ek okozzák, ezért az rült neve
;

—
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«D.-tl megszállt.* Az iszlám a
st a néphit még tovább is fejlesztette
a mohamedán legenda is átvette, söt a prófétával is kapcsolatba
hozza. A perzsák div-n-ák nevezik a rossz, perinek a jó D.-t. V. ö. Wellhausen, Keste arabischen
Heidenthumos (Berlin 1897) Lane, Arabian Society in the middle ages (London 1883)
GoldziJier, A költök a régi arabok felfogásában (Hunfalvy-album,. Budapest 1892).
Dzsinni (Dzsenne), Masszina fulba birodalom hasonló nev vidékének fvárosa, a Niger
folyó egyik mocsaras szigetén, agyagtéglákból
épült és 3 m. magas agyagfallal körülvett város,
10,000 lak. (fulbák, rúnok és manbiugok). Élénk
kereskedelmet
(arany és só).
Dzsipe-folyó, 1. Pangani.
Dzsipe-tó, 16 km. hosszú és 5 km. széles tó
Német Kelet-Afrikában, a Kilimandzsárótól délre,
737 m. magasan a tenger szine fölött, a Lumi
táplálja. Vize félig édes, de még iható, kiszáradófélben van. Lefolyása a Rufu, amely a nagy Dzsipémocsárrá szélesedik ki, ebbl ered a Pangani

madzsnún, azaz
pogány arabság

:

e képzetét elsajátította,
;

;

;

z

—

Dzsof

kézfej küls élével bizonyos szög alatt ütést mérnek, ennek óriási a hatása. E két megfigyelésben rejlik a D. hasznosságának csirája. A D. a
megkeményített, szinte érzéketlen kézfejen kívül
nagy anatómiai ismeretet kivan, mert tudnia kell
a birkózónak, hogy az ellenfél mely testrészén s
hol gyakoroljon erteljes nyomást, ütést, hogy
azt megbénítsa, harcképtelenné tegye. Lényeges
kelléke továbbá a lelkiállapot folytonos egyenletessége, nyugodtsága a japán birkózó soha r^em
jön dühbe, mindenkor higgadt.
Az angol, francia és német rendrség legénységét már kiképezik a D.-ra. Nálunk a nagy sportbarát. Szemere Miklós ismertette meg ifjúságunkat e kitn rendszerrel. Elhozatta Japánból Sosaki Kichisaburót, egyik legkiválóbb D. -mestert,
ki a B. E. A. C. lágymányosi pályáján tanította az
;

egyetemi ifjúságot.
Dzsizje (arab), fejadó, türelemadó, melyet a Korán értelmében a kinyilatkoztatott valláskönyvvel bíró felekezetek híveinek (ahl-al^kitáb), tehát
különösen a keresztényeknek, zsidóknak, pársziknak annak fejében kell flzetniök, hogy a mohameforr ásfoly ója.
dán államban biztonságban élhetnek (ahl-alDzsirdzse, város Egyiptomban, 1. Girgeh.
dzimma, az oltalom emberei). E törvénytl azonDzsirid (arab), 1. Dzserid.
ban India meghódítása után a hindu vallások híDzsiszák, a hasonnev szaraarkandi kerület veivel szemben az iszlám uralmának el kellett
(29,375 km2, 219,88 i lak.) fhelye Turkesztán térnie.
orosz-középázsiai nagykormányzóságban, a szaDzsjeng, néger nép, 1. Dinka.
markand taskend-i vasút mentén, 16,000 lak.
Dzsodpur (ang. Jodhpur, Joudpore, máskép
Azeltt Bokhara erssége volt, 1866 óta az Marwar), adófizet állam Radzsputana brit-indiai
oroszoké.
provinciában, 96,979 km Uer., (1901) 1.935,909 lak.
Dzsiti Sahar, 1. Jetfi-sahr.
K.-en az Ara vaíi -hegyek határolják, melyekrl
Dzsiu-dzsicu, japán birkózás, mely csak 1900 számos patak ömlik a D.-t keresztiilszel Luni
óta ismeretes Európában. Londonban jelentek meg folyóba. Ny.-on sivatag. Klímája sivatagi, télen
elször az apró termet japán birkózók, kik gyakori a fagy. A lakosok Vs'^ dzsas (földmível),
könny szerrel gyzték le az izmoktól duzzadó, ^/g-a radzsput (uralkodó osztály) és a többi dzsain.
mázsás súlyú ellenfeleiket a kis japánok D. fo- Az öntözött vidékeken gabonát,gyapotot és dinnyét
gásainak nem tudtak ellenállni a fehér íáj bir- termelnek. Állattenyésztése számottev. Vasút
kózói. Innen kezdve nagy érdekldést keltett az szeli át. Az uralkodó maharadzsának pallosegész világon a japán birkózás híre a japánok joga van. Hadserege 10,000 emberbl áll, 180
szerint a D. 3000 éves multu és japán eredet. A ágyúval. Évi jövedelme 250,000 angol font, az
legenda szerint azonban kínai eredet. Valamikor angoloknak fl^zetett adója 21,300 font.
nagyon régen Akíyama nev orvos, hogy tudo- városa: D., 175 km.-nyire Adzsmirtól, a Luni
mányát bvítse, Kínába ment. Pekingben idzött egyik mellékvizénél, (1901) 60,4-37 lak., élénk kejó ideig, de kalandvágya az ország belsejébe zte, reskedéssel. Az amfiteátrumszerüen épült, magas
hol egy különös birkózási módot ismert meg, házakból álló város legjelentékenyebb épülete a
mely egy szektának titka volt. Akíyama belépett maharadzsa nagy és pompás palotája. A városa szektába s megismerkedett birkózásuk minden ban sok a mesterséges tó, amelyeket szép kertek
csinjával-binjával. Hazájába visszatérve, tizenhá- környékeznek. A város falain kívül van a falakrom évig foglalkozott Akíyama e birkózási mód kal környékezett Mahamandil nev külváros, a
javításával, tökéletesbítésével. Mikor végre a nyil- marvarik szent helye. 8 km.-nyire találhatók Manvánosság elé lépett, 300 különböz fogással tudta dorénak, az állam régibb fvárosának romjai.
Dzsoí Y.Dzsauf(El) a. m. hegyektl körülfogott
ellenfelét harcképtelenné tenni. Iskolát nyitott Tokióban. Birkózási módja csakhamar elterjedt, de völgykatlan. Arábiában több vidéket neveznek e
csak a harcosok kasztjában, a szamuraik között, néven. A jelentékenyebbek közül az egyik Jemen
kiknek egyébként is a testedzés, testgyakorlás, DK.-i határán, Szanától K.-re van a du-husszein
fegyverforgatás volt a foglalkozásuk. Midn mint- nev hatalmas törzs lakja; számos benne a himiegy félévszázaddal ezeltt Japán középkorából egy arit régiség. A másik, a tulaj donképeni D., a
hirtelen lépéssel átlépett az újkorba s megszün- Szerhan vádi DK.-i végében, a Nedzsd és Hauran
tette a kasztrendszert, a D. azóta az egész nem- közt terül el hossza mintegy 100 km., szélessége

f

—

:

;

;

— l-

;

;

zet kincse.
A D. fölénye két megfigyelésen alapszik egyik,
hogy az ujjaknak a test bizonyos részeire gyakorolt erteljes nyomása alatt az izmok, az idegek,
ha futólag is, de elernyednek másik, hogy ha a
:

;

15—20

km., több kisebb-nagyobb, meglehetsen
termékeny oázisból áll fhelye D.-Anier, szép
kertekkel és datolya-ültetvényekkel. Benne és a
tle 20 km.-nyi távolságban fekv Szakákéban
;

mintegy 32—34,000

lélek lakik.

Dzsulamerg
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Dzsofra

Dzsofra (^Jb/Vay,. oázis-csoport a tripoliszi Szaharában Fezzántóí É.-ra. négy helységgel, összesen 2000 km- területtel, amelybl müveiés alatt
csak 200 km* áll. 6000 lak. (túhiyomóan berberek),
kik földmívelést. kertészetet és kereskedelmet znek. Fvárosuk Szokna.
Dzsogi (ind. régebbi alak jogin, melynek töve
kötést, kapcsolást jelent, lat. jimgere), az indiai
brahmánok közt szemléld és önsanyargató életmódot folytató emberek, kik koldus-útjaikon sokszor mint kuruzslók és csodatevk is fellépnek.
Szabályuk a testi vágj'ak teljes leigázása szemléldés által, melyet fegyelmi eszközökkel segítenek el, valamint a nélkülözés és önkínzás túlhajtott gyakorlása által. A buddhizmus sok tekinte^
ben a D. életfelfogáshoz kapcsolódott. Az indus
muszlimok a saját körükben hasonló életmódot
folytató embereket fakirok-nak nevezik. V. ö. E.
Senarí, Bouddhisme et Yoga (Revue de l'hist. des
XLII. köt.); P. Oltramare,
Religions. 1900,
L'Histoire des idées théosophiques dans l'Inde I.
(Paris 1907, Annales du Musée Guimet, Bibliothéque d'Études XXIU. köt).
Dzsohor, 1. Johor.
Dzsokdzsakarta, németalföldi hbérállam Jáva
sziget déli partján a tenger, Bagelen és Kadu rezidensségek és Szurakarta hbérállam közt, 3109
km* teriilettel, kb. 820,000 lak., akik közt kevés
az európai és kinai. Földje nagyobbára halmos
és termékeny
fkép indigó, kávé, cukornád és
dohány kultúrnövényeket terem. D. a XVin. sz.
közepéig a Mataram nev hatalmas középjávai
birodalomnak volt része. 1755. a németalföldi ke;

:

—

A

hajóorr mindkét oldalára 1
1 szem van
hogy a D. útját el ne téveszthesse. A régi
hadi D.-kat jelenleg európai szerkezet hadihajók
s alá=

festve,

helyettesítik.

Dzsu,
talmú

Kínában rizsbl készített alkoholtar-

ital.

Dzsnang, néptörzs Kelet-Indiában (Bengál),

nyelvük szerint a kólákhoz tartoznak, faji származásuk ismeretlen. Régibb idkben a fém-,fonásszövés, valamint az agyagipar sem volt ismeretes náluk, osak utólag tanulták. Fél-nomádok,
földmiveléssel is foglalkoznak. A D.-ok alacsony
(1-45- 1'50 m.) termetek, kiálló pofaesontuak,
lapos arcnak, ^yenes, de alacsony homloknak
és benyomott orrnak. Hajuk durva, göndör, vöröses-bama szín. V. ö. Dcdton, Descriptive ethnoiogy oí Bengal (Calcutta 1872).
Dzsnb {Dzseb, Jttba. Fe6i Giveni), folyó Afrika keleti partján, a szomáliak földjén az Indiai-óceánba torkol. Folyását és vidékét elször
1862. Decken, akit ott öltek meg. azután ChaiUéLong egyiptomi espediciója, 1892. az angol Dnndas, 1892— 97-ig Bott^go Vittorio kutatta ki.
Számos forráspatakból keletkezik, a nagj" afrikai
keleti árok pereméhez közel jobbról a Vebi Dau
és a Gálon Salain, balról a Vabi Sebelli torkol
bele. 1891 óta az olasz és angol érdekszféra határvonala. Ferrari kapitány 1909. újra bejárta s
azt találta, hogy a folyónak új torkolata támadt,
amely egy nagy vihar következtében jött létre.
Dzsubbe (arab), a keletieknek a kaftán fölött
viselt, elül rendesen nyitott, különféle szín felsruhája. Ujabb idben a módosabb körökben az
let-indiai társaság két részre osztotta; 1812. az an- európai szabású öltöny ell kiszorul és leginkább
golok mindkettbl egy-egy részt elfoglaltak; csak a régi divathoz ragaszkodó néposztályoknál
1825—30 pedig a németalföldi kormány D. szul- használatos. A D. szóból származik a spanyoljM^a
tánságtól Bagelen és Banjumasz rezidensségeket (chupa), olasz giuppa, francia jupe, német Joppe,
választotta eL A szultán, aki mellett állandóan a török közvetítésével a magyar suba és még sok
egy hollandi rezidens székel, D.-ban lakik. E város nyelv hasonló értelm ruhaneve. V. ö. Dozy,
kies vidéken, 25 km.-nyire van a D.-i parttól kb. Dictionnaire détaillé des noms des vétements chez
•58,000 lak. Közelében a régi uralkodók építmé- les Arabes (Amsterdam 1845).
nyeinek hatalmas romjai láthatók. Szamaranggal,
Dzsudi, hóval takart hegy Kurdisztán ÉNy.-i
az É.-i part kikötjével vasút köti össze.
részében, a Tigris és Van-tó közt. A mohamedánus
Dzsolan (Dzsaulan), a Jordántól K.-re, a Jar- hagjomány szerint ennek legmagasabb csúcsán
muki Nahr-el-Allan és a Hermon közt fekv vul- akadt meg Noé bárkája. Tövében épült Kaijat
káni vidék. É.-i része csupa legel és csak déli Thamanin város, amelyben Noé a vízözön után
részén laknak földmivelk. D. a régi Gaulanitis. megtelepedett.
Lakossága kb. 12,000: beduinok, cserkeszek, turkDzsadzsn, az újkaledoniai négerek szent vámenek, drúzok és nomairiak. Fhely El Kanétra. rosa a guineai parton, a Boroni folyó torkolata
;

:

;

;

:

Dzsolib£^ folyó, 1. Niger.
Dzsoloí, néger törzs. i. Volof.

Dzsoneid,

1.

Dzsuneid.

Dzsonka
hajó,

(kínai szó, a. m. hajó), kinai vitorlás
mely alakját évezredek óta változatlanul

megtartotta. A D.-k rövidek és szélesek, középs
részök alacsony, míg el- ós tatrészök magas és
rósen felfelé görbül ; itt vannak a hajókamrák.
•

igyságuk

100— 500 t közt váltakozik. Szél elnem tudnak, de hátsó széllel igen

len lavírozni

gyorsan futnak, minélfogva Kina, Szingapore és

közelében.

Dzsnf, El, a. m. a sivatag «te8te», a Timbuktu és Marokkó déU határa közti vidék homokdnéi a Nyugati-Szaharában, a t. sz. felett 100
m. magasságban. Régebben azt hitték, hogy a t
sz.-nél mélyebben fekszik. Legelök csak É.-on
vannak. Tandeni környékbeli gazdag sótelepei
harmadkornak.
Dzsofut (török), a zsidók gúnyneve. Valószinlegajahudi (zsidó) névnek elrontásából keletkezett
Dzsuíut-Kaleh vagy Csufut-Kaleh, 1. Bakcsi-

Jáva fzött az irányát félévenként változtató száráj.
raonszunszéllel évente csak egy utat tehetnek
Dzsuga, Dzsulaka, l. Dzsulfa.
oda és vissza. A D.-knak többnyire 3, egy-egy
Dzsalamerg (Dzsulamek, Dzsetuar), a hakkiari
darabból álló árbocuk van, melyek mindegyikén nev kurd törzs kerületének székh. Kurdisztán1—1, bambuszrudak közt kifeszített gyékényda- ban, a Nagy-Zab fels völgyében, a khaldeusok
rabokból álló, négyszögletes vitorla vonható fel nevezet nesztoriánnsok földjén, a Van felé vezet

—

Dzsulfa

Úton, hideg és kopár környéken, a Nagy-Zab jobbpartján, régi kurd ersséggel, 4600 lak.
Dzsulfa (örményül: jD^^SM^ra, törökül: Dzsulaka), falu Eriván orosz kormányzóságban.Transzkaukáziában, az Alindzsa-csai és Arasz összefolyásánál, néhány száz lak. Az egykor virágzó ör-

mény városnak 24 temploma
malg

volt,

amelynek rom-

láthatók. 1605. Abbasz sah a lakosságot kivándorlásra kényszerltotte és egy részét

jai

is

Iszpahán mellé

telepítette, ahol

D. külvárost

al-

kották.

gok sajátszer állata a maral, nagy szarvasfaj
és argali (vadjuh). A lakosság aránylag gyér. A
Ny.-i vagyis az oroszok birtokában lev részen
kirgizek, kozákok, tatárok és elszórtan oroszok
laknak. A tulaj donképeni vagyis kínai D.-bau
dzsungárok, torgotok, khalkák és dungánok vannak többségben a kínai kormányzó Kuldzsában
lakik. Kr. e.-i idkben D. lakói az uszun-ok voltak, akiket különböz török törzsek szorítottak
ki lakóhelyeikbl. Dzsengiz-khán azonban ezeket
;

;

is

Dzsum'a

(helyesen Dzsumu'a), arab szó, a. m.
gyülekezés, a péntek neve az iszlámban, mint
azé a napé, melyen a fömecsetekben (dzsámi) dél
felé ünnepélyes istentiszteletet tartanak, melyen
minden serdült muszlim köteles jelen lenni. Ez
ünnepélyes gyülekezés legfontosabb mozzanata az
imám imája és prédikációja, 1. Khutba.

Dzsnmna,

folyó,

1.

Dzvonkovszkl
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Dzsamma.

kizte.

Midn a mongol uralom megdlt, D.-ban

már a dzsungár mongol
els fejedelme Bo-khán

nev hsének

törzs lakott,

amelynek

volt, függetlenségét

Kah

vezérlete alatt vívta ki. Legna-

gyobb hatalmát 1680 körül Galdan fejedelemsége
alatt nyerte el, aki Kasgart, Jarkandot és más
városokat is meghódított.'Ellene a khalkák a kínaiakat hívták segítségül, akik hosszú küzdelmek után a XVIII. sz. végén D. uraivá lettek.

Dzsuneid (Dzsoneid),Abu-lKászim b. Móham- 1831. a
med al-Kaváriri, a mohamedán régibb misz- tolták.
tikus iskola (1. Szúfi) legkiválóbb alakjainak
egyike szülei Nehávendböl származtak, ahonnan
Irakba vándoroltak be. D. kezdetben az iszlám
törvónytudományával foglalkozott; csakhamar
teljesen a szúfi irányra tért és szent élete s tanításának nagy hatása számos tanítványt és hívet gyjtött köréje. A szúflzmusnak azt az aszke;

tikus irányát képviseli, mely az iszlám ortodoxiájával nem került ellentétbe.Megh. Bagdadban 910.
Dzsangária (Dzungária), a dzsungárok lakta
vidék Közép-Ázsiában. Tágabb értelemben a Tiensánt és Altait, a Baikal-tavat és a Szelén ga forrásai körül elterül hegyeket tekintik határainak,
így hossza 1800 km., szélessége ÉD.-i irányban
550 800 kilométer. K.-i része a középázsiai fensíkhoz tartozik Ny.-i része hirtelenül ereszkedik
le a Szir-darja síkságaira rajta keresztül vezet le
az Altai és Tien-sán hegyrendszerek közt az a medence, amely sidktl fogva útja volt a Turánialföldet elözönl nomádoknak és a Közép-Ázsiába

—

;

;

fölmenö karavánoknak. Miként Közép-Ázsia nagy
része, D. is több önálló medencébl áll, amelyeknek nincs lefolyásuk és vizeiket egy-egy tó gyjti
magába. A legjelentékenyebb ilyen tavak a Balkason kívül az Isszik-kul, az Ala-kul, a Dzaiszan,
Kizilbas - kul, a 100 km. hosszú Kizil-tuz, a
Kara-üszi, a Durga-nor és übsza-nor a Kosszogol a Szelenga medencéjéhez tartozik. Mindezeket
a tavakat a Tarbagatai, az Ala-tau, a Baita-vola, a
Khamur-daban, az Ulan-kum, a Tang-nu és más
hegységek és hegyláncok zárják körül. Az Ili, a
Kur, aDzsabgan, a Tesz, az Irtis-Vor, Kara-Brdzsis és a Kern a nagyobb folyók. Klímája szélsségekben igen gazdag szeptemberben a hó elnéha leszáll —240-ig.
kezd esni és a
Ellenben nyáron a hség akkora, hogy a mezei
munkát a déli órákban szinte lehetetlenné teszi
ilyenkor a steppék kiasznak és csak a folyók, ta;

;

hmér

vak mellett

találni legelki-e.

A gabonanemüok

sok helyen igen jól megteremnek, a középeurópai gyümölcsfák közül különösen az alma, körte
és szilva kitnen megterem. A háziállatok száma
a lakosok számához képest nagy farkas, vaddisznó és medve sok helyen található a folyók
halakban, a tavak szélei vizimadarakban gazda;

;

Ny.-i részt az oroszok birodalmához csaA kínai rész Tien-san-pelu nevet visel.
1864. itt a muzulmán dungánok föllázadtak és
a kinai császári hadakat elzték azonban 1867.
legyzték és kizték ket. 1891-ben vette Oroszország a 11,288 km2 Ny.-i részt birtokába. V. ö.
Vengukov, Die russisch-asiatischen Grenzlande
németre fordította Ki-ahmer (Leipzig 1874).
Dzsungel (ang. Jungle), így nevezik Él-Indiában a bozóttal, bambusszal és alacsony kúszónövénnyel bentt mocsaras lapályokat, amelyek
a Himalája déli lejtit Asszanitól egészen a Szatledzsig kisérik. Azon a deltaképzdményokbl és
folyami hordalékból felépült síkságon keletkeznek, amely Blö-Indiát Ázsiához csatolja. A 30—45
;

km. széles, nyirkosmeleg, egészségtelen temperaturájú mocsárvidék a tigris, elefánt, rinocerosz
vaddisznó és a mérges kígyók hazája. A lakosok
a száraz évszakban leégetik a füvet, hogy legelhöz jussanak, az angol kormány pedig a mocsarak lecsapolásával igyekszik a területet mvelhetövé tenni.
Dzsungel-tyúk, 1, Ceyloni tyúk.
Dzsunije, kikötváros a Libanonban, Beiruttól
északkeletre 14 km.-nyi távolságban, Beiruttal
rövid gözvasút. El Batrunnal pedig kocsiút köti
össze. A beiruti nagy kikötdíjak következtében
sok hajó D.-ben köt ki 4500 lak.
Dzsunka v. dzsonka, kinai hajó, 1. Dzsonka.
Dzsurdzsura, a Kis- Atlasz folytatása Algírtól
K.-re, több magas csúccsal, amelyeknek egyike
eléri a 2317 m.-t.
Dzsur-négerek, a silluk törzs egyik ága Afrika
központi felföldjének alsó lejtjén, a Gazella folyó
mentén, 1. Silluk.
Dzumaleu, hegy Bukovinában, 1. Giumaleu.
Dzungária, 1. Dzsungária.
Dzvonkovszki József lovag, lengyel és magyar szabadsághs, szül. Gromnikban (Galíciában)
1795., megh. Budapesten 1882 aug. 2. Az 1830-iki
lengyel felkelés kitörése után tanácsos volt a
nemzeti kormány közoktatásügyi minisztériumában, azután a seregbe lépett, hol mint niagy
vitézül végigküzdötte a szabadságharcot. Ennek
leveretése után Galíciába s innen Magyaroi-szágbamenekült, hol 1832 óta barátja, gróf Károlyi
György kastélyában lakott. 1848-49. a honvédek
;
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Eagrlesford

redben mint hadnagy, de rendkívüli bátorságát
életével fizette meg, amint ezt Kmety ezredes sajátkez levelében elismerte. (Sírja a téti temetben jeltelenül áll.) Maga D. József az oroszok elszerencséjére ellenségei nem találták meg. Két vonulása után visszatért a Károlyi-palotába Pestre
unokatestvére is részt vett a magyar szabadság- és különösen az akkori mvészetiéi kötött köfaarcban: V.Ede, ki Perczel alatt harcolt és azután zelebbi ismeretséget. Sírja a kerepesi temetben
Törökországba emigrált, és D. László, ki Csor- van, nem messze Woroniecki hg. sirhahnátói
nánál (1849 jún. 13.) harcolt a Vilmos huszárez- (V. ö. Vasárnapi Újság 1885, 36. szám).
sorában küzdött Klapka alatt és azután Komáromban volt majdnem a vár kapitnlációjáig. De
tai-tván az oroszok boszujától, álruhában gróf KároljT Lajos tótmegj^erl birtokára menekült, hol

E, É.
E, e, a latin ábécének ötödik, a magyarnak hegörög E, e (epszilon, e-psilon, kotedik betje.
pasz e vagyis rövid e) jegyébl származik, ez pe-

nyereg szók második tagjában és pL a menet, tehet, t^ettem, elég szók els tagjában hallunk. Ilyen
é-vé rövidül az az é, mely már régente is zárt

dig egy fóniciai betbl, mely ]ágy fuvóhangot
(mint görög étn jegye H, r,, mely az ógörögben s a latinban megmaradt a h hang jeléül). Fölsorolásokban e az ötödik tagot jelöli (a, b, c, d, e.)
Tréfás kívánság : Adjon Isten három e-t, vagyis

é volt

A

jelölt

—

(nem nyilt é), pl. elég eleget, Ulék— lelkem.
é-t azonban mai helyesírásunk nem külön-

Ezt az

meg a nyilt e-tl s az északkeleti és királyhágóntúli nyelvjárások legnagyobb része a kiejtésben sem tesz különbséget e két hang között
Az alföldi s az udvarhelyi nyelvjárások é helyett
észt, erót, egészséget. (így is Adjon Isten
kérm szépön (az úgyneb-t, három f^et, három e-t : bort, búzát, békességet, rendszerint ö-t ejtenek
észt, ert, egészséget, friss, fiatal feleséget.) Rö- vezett ö-zés), 1. Nyelvjárások.
E. A zenében a törzs-skála 3. hangja. Olaszvidítések:
S, e rómA! fSliratokb&n s kéziratokban a. m. Banins, eme- országban, Franciaországban stb. ugyanennek a
ritns, erocatus, egregios.
hangnak a neve mi.
í mint számjegy a görögöknél és ószláv meg oláh iráEabani, a babilóniaiak mitológiájában az Ururu
8.
.kban, templomi könyvekben
5000, fj
, £
istenntl teremtett, félig emberformájú szörny,
r,
8000. A rómaiaknál S egy ideig 250-et jelölt.
akivel Gilgamis hs szövetkezik, hogy Uruk váe a matematikában
a természetes logaritmosok alaprosát az eleami zsarnokságtól me^zabadítsa.
ezáma.
bözteti

h^m

:

:

:

^

=

=

=

S a kémiában a. m. erbinm, a fizikában a. m. elektromosEads (^t8d: ídsi), John B.. amerikai mérnök,
Jíés — JE a. m. pozitiT és negatív elektromosság).
E a virágbiológiában a. m. entomogam, L Hovarpotozta SZÜL LawrenceburgbMi (Indiana) 1820 máj. 20.,
megh. 1887 márc. 8. 1844-ben buvárharang-hajót
cirág.
E a kompassion és a nemzetközi meteorológiában a. m. készített, amely a tengerben elsiüyedt hajók raBast (angolni) vagy Est (frandáol, ném. üst) kelet.
B a tecbnológiában a. m. másodperc-méter-kilogramm. kományának felkutatására való volt. 1861-ben a

ság

(-{-

B, mint pénzverdéi jegy,
Gyolafebérvár.

osztrák pénzeken

1867-ig

a.

m.

£a polgári felOlvizsgálati és felfolyamodási ügyek Uustroma
a törvényszéknél (D a felebbezések l^stroma).
/.

kizárólag haiznáit rövidített sportjelzés, e helyett

n.

E

éves.

a legnyíltabb magas magánMagánhangzók). Szabályszeren válta-

E. é hangok.

hangzó

:

kozik a ragozásban és szóképzésben a legnyíltabb

mély magánhangzóval, vagyis a-val
útra,

körnek— kornak, fordulat

:

tzre—

—becsület. A rövid

e-nek pontosan megfelel hosszú hang az a magánhangzó, melyet az ére szóban ejtünk (erre, v. ö. ára
arra) s amelyet a népnyelv az ilyen szókban is
ejt dment v. ément, évittük stb. Ez a hang ma
legközönségesebb a palócság egy részében, de régente sok szót a többi nyelvjárás is evvel a hanggal ejtett, pl. kéz, éjfél, levél, nehéz stb. Ma ezekben általánosan a zártabb é hangot ejtjük kéz,
:

polgárháború kezdetekor Washingtonba hívták,
hol száz nap alatt nyolc kitn páncélos járómvet készített. Az ágyunaszádokon is tett újítást
1869-ben ó alkotta meg a St. Louis melletti nagy
Misszisszippi-hidat. Másik nagy müve a Missziszszippi torkolatának mélyen járó tengeri hajók
számára való megnyitása volt. Azt a tervezetét,
hogy a Misszisszippit árkokkal szabályozzák, csak
régben vitték keresztül.
E&Sle (ang., egtsd: ígi, a francia a/^2e-bl, a. m.
sas), 1792 óta az északamerikai Egy^tült-Allamok
aranypénze
10 dollár. Finomsága 0*9. súlya
16718 g., értéke körülbelül 50 korona. Vannak
fél és negjed, 1849 óta pedig ketts E. darabok is,
KaUfomia számára pedig 5-ös és 9-es E. is készül.
Eaglehawk (ejtsd: ígihak), város Victoria brit-

=

Bendigo countyban, 165
km.-nyire Melboumetl, vasút mellett, (i9oi) 8130
lak., aranybányászattal.
Eagle Pass (eutsd: ígipassz), 3000 lakosú város
Texas D.-i határán, a Rio Qrande del Norte balpartján. Vele szemben Ciudad Borfirio Diaz
(azeltt Piedras Negras) mexikói város. A Memár régente is zárt é volt, azokat e nyelvjárások xikóba viv Perrocarril Intemacional Mexicano
ma ?-vel mondják. Az é-nek megfelel rövid zárt kiinduló állomása.
hang az az é. melyet az ember, kender, gyerek.
Eaglesford. 1. Aylesford.
:

ha rövidítjük, ma is a nyilt e
hangot alkalmazzak kezem, felez, levelet, nehezen.
Némely nyelvjárás maiglan megkülönbözteti a
kétféla hosszú é-t. így Debreczenben s Esztergomban azt mondiák kéz, fél, levél, nehéz, ellenben fi^k, szip, díg, lilék, tehát amely szókban
fél, levél,

nehéz, de

:

ausztráliai gyarmatban,

•—

Ealing
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East Main

Ealing (ejtsd: íiing), gyorsan fejld angol gyár- (keleti érem), hogy azok a pénzver mesterek kévúros London közelében, (i9ii) 61,235 lak.
szítették, akiket az angol érmek megjavítására
Eap, Gnap, sziget, 1. Yap.
Németországból és Hollandiából hozattak. L.
Earl (ejtsd: öri), angol grófi cím, melyet a dán Sterling.
hódítás után, N. Kanut óta használnak Angliában
Eastem Shore, a Chesapeake Bay keleti parta régi angol szász ecUcbrfnan cím helyett s egé- vidéke, beleértve néha Delawaret is.
Eastern Time (ang., ejtsd: ísztern tejm), Északszen a XIV. sz. közepéig a legmagasabb rangot
jelentette az angol nemességben. Késbb a herceg, Amerikában a második keleti zóna egységes ideje,
és még késbb, 1386 óta a marquis cím a har- hat órával jár a greenwichi mögött. Bostonra ós
madik fokra szorították le az E. címet. Jelenleg New Yorkra az E. érvényes.
East Galloway, skót county, I. KirkcudhrigM.
e cím rendi kitüntetés s birtokosát, mint a viscomitot és bárót is, a right honourable megszólítás
East Grinstead (ejtsd: íszt gnnsztéd), angol város
Bast-Sussex countyban, (1911) 7090 lak. Árva- és
illeti meg.
Earl of Chester, 1. Prince of Wales.
szegényház.
Earlom (ejtsd: öriöm), i2ic/iará, angol rézmetsz,
Eastham (ejtsd: íszthem), 1. London.
szül. Londonban 1743., megh. 1822 okt. 9. Az ú. n.
Easthampton (ejtsd iszthemptn), város Massahántoló modor legkiválóbb angol mveli közé chusetts északamerikai államban, Northamptontartozott. Leghíresebb müve Claude Lorrain raj- tól 7 km. DNy.-ra, a Connecticut völgyében.
zainak reprodukciója Liber veritatis, or collec- Kaucsuk- és gombgyártás. Williston Seminary-ja
tion of twohundred prints after the originál de- híres. Lak. (1900) 5603.
East Hartford, város Connecticut államban
signs of Claude Lorrain (3 köt., London 1799.,
1804). Rembrandt, Rubens, Van Dyck, Snyders (északamerikai Egyesült-Államok), a Connecticut
partján. Hartfordba híd vezet át. Papírgyártás.
ós más németalföldi, valamint olasz mesterek
veit is reprodukálta.
Lak. (1900) 6406.
Early englisb (ang., ejtsd: örii ingiis) a. m.
East India Company, 1. Keletindiai Tárkorai angol, az angolországi csúcsíves építészetnek saság.
East India House, a Keletindiai Társaság (I.
els szakasza a XII. sz. végétl a XIV. sz. elejéig,
melyben a Franciaországból átvett építészet las- 0.) régebbi háza Londonban. Múzeuma újabban a
sanként angol nemzeti jelleget vesz föl. L. Angol South Kensington Museum igazgatása alá került
East Indies, I. India.
mvészet.
Eastlake (ejtsd ísztiék), Charles Lock, sir, anEarn (ejtsd: örn), 11 km. hosszú, 2 km. széles
tó Perth skót grófságban, amelynek egyik szige- gol fest és mvészeti író, szül. Plymouthban
tén rombadit ersség van. A tó keleti végén van 1793 nov. 17., megh. 1865 dec. 23. A londoni
hasonló nev, 74 km. hosszú lefolyása, ez a Firth akadémián tanult, sokat utazott Olasz- és Görögországban. 1850-ben az angol mvészeti akaof Tay-be torkollik.
Earsdon (ejtsd: örszdn), angol város Northumber- démia elnöke, 1855. a londoni National Gallery
land countyban, (1911) 10,568 lak. Kszénbányászat. igazgatója lett. Festményeinél, melyek közül az
East (ang., ejtsd: íszt), rövidítve E., a. m. kelet, angol parlament épületébe festett freskók említendk, becsesebbek tudományos mvei, kivált a
napkelet.
East (eátsd: íszt), Alfréd, angol fest és rézkar- sokat idézett Materials for a history of oil-paincoló, szül. Kelleringben 1850 dec. 15. Mvészeti ting (I. köt. London 1847, II. köt. u. 0. 1869), totanulmányait Glasgowban, Londonban és Paris- vábbá Contributioiis to the literature of the fine
ban (Bouguereau mellett) végezte. Festményei és árts (u. 0. 1848, új kiad. 1870); History of gothic
rézkarcai többnyire tájképeket ábrázolnak. A revival (u. 0. 1871).
Neje, Élisabeth E. Bigby,
szül. Norwichban 1819., megh. 1893. Szintén fesSzépmvészeti Múzeum modern képtárában
nyugalom si tanyája cím festménye, grafikai tészettel és irodalommal foglalkozott. Mvei közül említendk: Life of John Gibson (London
gyjteményében pedig több rézkarca látható.
East Africa Company, British, I. Keletafrikai 1869) Journals and correspondance (u. o. 1895).
Eastleigh and Bishopstoke (ejtsd: ísztn eaá
angol társaság.
Éast Barnet Valley (ejtsd: íszt barnet veiu), angol bisópsztokk), angol város Southampton countyban,
város Hertfordshire coimtyban, (1911) 12,381 lak. (1911) 20,387 lak. Kendertermelés.
East Liverpool, város Ohio államban, az
Javítóintézet.
Eastboume (ejtsd: isztbörn), város és látogatott Ohio partján. Agyag- és porcellánárúk gyártása.
tengeri fürd Sussex angol countyban, (i9ii) 52,544 Lak. (1910) 16,485.
East London, kikötváros a délafrikai ünio
lak. Közelében ásvány források és római régiCape of Good Hope provinciájában, a Buffalo torségek.
kolatánál, vasút mellett. Évi kereskedelmi forEast Cowes (keleti Cowes), 1. Gowes.
East Dereham (ejtsd: íszt dirrem), angol város galma (fleg gyapjú) 100 millió K. Lak. (1910)
Norfolk countyban, (1911) 5729 lak. Gyümölcster- 21,000 (ebbl fehér 12,552).
East Long Branch, város, I. Long Branch.
melés és kivitel.
East Lothian (ejtsd íszt lothien), skót county, 1.
East End,
lakosságú szegény városrész
:

:

m-

:

—

A

;

sr

Londonban (l. 0.).
Easter Island,

EasAerling
ling

néven

mazó angol

:

Haddington.
1.

elterjedt,

East Main (ejt.sd;

Húsvét-sziget

(ang.,

ejtsd: isztriing),

a XIII. és XIV.

késbb

Ster-

sz.-ból szár-

ezüst érem, mely nevét onnan kapta

íszt-mén),

Labrador-félszigetnek

a többinél kissé magasabb Ny.-i partja. DK.-i határán ömlik a James-öbelbe a 640 km. hosszú
East River, amelynek torkolatánál van a Hudson-

—
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Eaux-Chaudes

Eau d'Ayvalles, 1. Ambléve.
Bay társaság kereskedelmi telepe. Öblei közül a
Eau de Capille, 1. Titkos szerek.
Mosquito-Bay nyitva van a letóduló jéghegyeknek,
Eau de Cologne (franc, egtsd: ód' koiony) a. m.
a Rupert-Bay és Richmond Golf pedig sekély és a
kölni víz. A legkedveltebb illatszer, mely már szások zátony miatt veszedelmes.
East Meath (ejtsd íszt mít), ir county, 1. Meath. zadok óta használatban van. Azeltt gyógyszerül
Easton (ejtsd ísztn), város Pennsylvaniában, a is használták ffájás, rosszullét stb. ellen még ma
Delaware és Lehigh torkolatánál, vasút mellett. is használják. A jó kölni víz készítéséhez a leg:

;

:

Vasmvek, gép- és selyemgyártás. Lafayette
College, könyvtárral. Lak. (1910) 28,523.
East Orange, város Néw Jersey államban,
Nowark mellett. Newyorki kereskedk kedvelt

tisztább szerek használandók. A szesz tiszta, kozmás olajoktól mentes és 95 96 százalékos legyen,
hogy könnyen oldja a hozzáadott éteres olajokat.
Ez utóbbiak szintén a legjobb minségben válasz-

—

tandók és se nagyon régiek, se nagyon frissek ne
34,371 lak.
az Egyesült-Államok legyenek. A kölni víz készítésére leginkább a berlegkeletibb vái'osa Maine államban, a Moose-szi- gamott-, narancsvirág- (neroliolaj), petit-grain-,
geten (híd a szárazföldre). Hajóforgalom (faki vi- lavendula- és rozmarinolajat oldják tiszta szesztel) a keleti part kikötivel. A jégtl mentes ki- ben, 10—14 nap múltán, ha kell, megszrik.
Eaa de créole, 1. Mammea.
kött, amelyben a dagály 7 m.-re emelkedik, a
Eau de Javelle (franc, ejtsd: ód' zsaveii),
Sullivan-eröd védi. Lakossága (nagyobbrészt halákáliumhipokloritot és klórkáliumot tartalmaz.
szok) (1900) 5311.
East Providence (ejtsd: íszt providensz), város Úgy készül, hogy káliumhidroxidoldatba klórgázt
Rhode Island államban (Észak-Amerika), Provi- áramoltatunk, vagy pedig a klórosmész vizes oldence-szel szemben, a Seekonk keleti partján, datához káliumkarbonátot teszünk. Használják fegj-árakkal, (1910) 14,072 lak.
hérítésre és foltok kitisztítására. Levegn könyEast Retford (ejtsd íszt retford), város Nottin- nyen elbomlik.
gham angol countyban, (1911) 13,386 lak. Papir-,
Eau de Eabarraqae (franc, ejtsd: ód' labarrak), nátriumhipokloritot és klómátriumot tartal%'as- és acélgyártás.
East Eiding (ejtsd: íszt rájding), York angol maz. Éppen úgy készül, mint az Eau de JaveUe
azzal az eltéréssel, hogy káliumhidroxid
(1. 0.),
connty keleti járása, 1. York.
East River, 30 km. hosszú, 1200 m. széles helyett nátriumhidroxidot, illetleg a káliumtengerszoros New York északamerikai államban, karbonát helyett nátriumkarbonátot használunk.
a New York-öblöt köti össze a Long-Island-Sound- Ugyanazon célokra szolgál, mint a Javelle-lúg.
Eau de la reine de Hongrie, 1. Aqua
dal, New York és Brooklyn között. 1892-ben határozták el annak a hatalmas alagútnak építését regináé Hungáriáé.
Eau de Éavande (íranc, ejtsd: ód' lavand),
a folyó alatt, amely 1908 májusban készült el.
a Blackioells Kedvelt piperecikk, mellyel a mosdóvlzet, fürSzigetei közül nevezetesebbek
Island, Wards Island és Eandalls Island. mind dket stb. illatosítják használják füstöl szerül
siTjn beépítve hatalmas köz- és magánépületek- is. Többféle módon készítik. Fóalkotórésze lavenkel. A közlekedést egy hírtelen kanyarulatban dula-olaj, melyet tiszta szeszben oldanak és az
a Hell Gate nev sziklazátony akadályozta, ez oldathoz még egyéb szagos olajokat (kasszia-, berazonban már el van távoUtva. Két partját négy gamott-, citromolajat stb.) kevernek. A brre és
híd kapcsolja össze, köztük legnagyobb az East idegekre kellemesen hat.
Eau de Ence (franc. ejtsd ód' iüsb), borostyánkRiver Bridge. Közepes mélysége 36 m., gzhasavas ammónium oldata.
jók is járhatnak rajta.
Eau de Eys, 1. Titkos szerek.
Elast Saint Loois (ejtsd íszt szent lúisz), város
Eau de moule (franc, ^tsd: ód' múl), abszint
Illinois államban (Észak-Amerika), a Misszisszippi
balpartján, Saint Louis-szal szemben (híd), élénk és víz elegyének a neve Parisban.
Eau forte (franc, ejtsd: ó-fort) a. m. választóvíz,
gyáriparral (vas- és üveggyártás, malmok), áUatvásárokkal. Fontos vasúti csomópont. Lak. (1910) salétromsav, lat. Aqua fortis. Továbbá így nevezik a választóvízzel eláUított rézmaratást,
38.5Í7.
East Stonehouse (ejtsd: íszt sztónhauz), város Dc- melyet rézkarcnak is neveznek.
vonshire angol countyban, (1911) 13,754 lak. E. az
E^ux-Bonnes (ejtsd: ó-bonn), fürdhely Bassesangol hús- és élelmiszerkereskedés egyik góc- Pyrénées francia départementban, a Pireneusok
pontja.
748 m. magasban, a
(1. 0.) egy mély völgyében,
Eaton Hall (ejt8d:ítnhaii), a Westminsteri her- Valentin, a Gave d'Ossau mellékvize mellett, (1906)
ceg Chester melletti nyaralója, értékes képgyjte- kb. 700 lak. Kéntartalmú, 12— 32« meleg vizét,
ménnyel.
amelybl évenként 300,000-nél több palackot külEau (franc, ejtsd 0) a. m. vlz. A kémiai techno- denek szét, fképen hurutos bántalmak ellen
lógiában számos összetételben használják.
használják. A fürdvendégek száma évenként
Eau céleste (franc.) a. m. égi víz, 1. Azurin. 8—10,000. Szép sétahelyein kívül környéke is
Eau Claire (ejtsd: 6-kiér), város Wisconsin állam- gazdag természeti szépségekben.
ban (északamerikai Egyesült-Államok), az E. és
Eaux-Chaudes (ejtsd: ó-sód) y. Aigues-Chavdes,
Chippowa összefolyásánál. Vasúti csomópont. Fa- AiguesBonnes (Aquao-calcidae), Basses-Pyrénées
telepek, bútorgyártás, szövófonó-ipar. Lakossága fraincia départementban, látogatott fürdhely, 675
(190(1) 18,981.
m. magasban, a Gave d'Ossau mély és vad szoroEau d'Armag^ac (franc, etjtad: ó darmsnyak), sában. Kéntartalmú, 105<»— 36-4'' meleg vizét fürszeszes ital, 1. Armagnac.
désre és italul is használják, különösen a légzölakó- és nyaralóhelye,
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EbedfokI árm. és belvízlevezetö társ.

szervek bajaiban. Évenként mintegy 2000 fürd- a felkelés elején csatlakozott Rákóczihoz és Nagyvendég látogatja. Legszebb kirándulólielyek az szombatot, Szt.-Györgyöt és a Kis-Kárpátok mindÉ.-i barlang, az isabei tó és vízesés és több hegy- két lejtjén elterül kies városokat sorra meghó:

dolásra birta (1703). Azután átkelt Dévóny-üjfalunál a Morván, felégette Schlosshof-ot és a bécsi
hidakig száguldozott lovasaival. B hadjárat oly
(1901) 4012 lak., szeszégetéssel, borkökészítéssel
rettegést keltett Bécsben, hogy az udvar a szent
és nagy szesz- és armagnaci ecetkereskedéssel
koronát Pozsonyból Bécsbe vitette. Részt vett a
szép gót templommal, amelyet a XVI. sz. elején nagj'szombati csatában (1704) is. 1705 elején átkelt
Joan de la Marre kezdett építtetni.
a befagyott Dunán és mint ezredes több-kisebb
Eb, 1. Kutya.
ütközetben gyzedelmeskedett azután résztvett
Ebadó, fényzési adó, mely a közegészségügyi Bsterházy Antal oldalán a pudmerici csatában.
szabályozás mellett egyúttal pénzügyi célt is November havában Rákóczi a Rába mellékére
szolgál. Az B. hol állami, hol községi adó. Hazánk- rendelte, hogy Csáky Mihállyal együtt a közelg
ban tisztán községi (városi) bevétel. Angolország- bánt (Pálffyt) feltartóztassa és azután a Lajtaban az 1889. évig állami, azóta közs. adó. Francia- vonal védelmezését bízta B.-re. 1710 végén Berországban, Ausztriában szintén helyhatósági (köz- csényi Miklós az imgvári vár parancsnokává
ségi) adó, a német birodalom egyes államaiban tette, 1711. pedigtábomokká («generáUs fstrázsaazonban a bevétel többnyire az állam és a köz- mesterré))) léptették el. E. volt a Rákóczi által
ségek (városok) között oszlik meg.
kinevezett utolsó tábornok. A szatmári békekötés
Ebagja (ebaga), a székelyeknél a. m. br alatt után átadta Ungvárt a császáriaknak és azután
term szrfóreg. Ebagos v. ahagos v. csak agos, Lévára vonult vissza, hol Károlyi Sándor több
szrösen született, szömyavalyában sínyld (cse- ízben meglátogatta a közbecsülésben él kuruc
csem).
bajtársat. Másik jeles tagja a családnak
E.
Ébaaclie (franc, edtsd: ebós) a. m. alaprajz; Sámuel, Bercsényi ftitkára és 1711 óta Rákóczi
kép vagy festmény vázlata.
Ferenc titkára, udvari tanácsosa és diplomatája.
Ebbinghaus, Hermann, német pszichológus, Rodostóba is követte urát, 1723-ban azonban a
szül. 1850 jan. 24:., megh. 1909 febr. 26. Tanított Csákyék közvetítésével kegyelmet kapott és Csáky
mint magán és rk. tanár (1886) Berlinben, mint Mihályné grófnt haza kisérte. V. ö. TÍMly K.
rendes tanár Boroszlóban (1894:), majd Halléban, idézett értekezésén kívül még Bolgár Bmil, Az
ahol meghalt. Mvei Über das Gedáchtniss. ün- Ináncsy E. család nemzedékrendjéhez (Turul 1899.
tersuchungen zur experimentellen Psychologie évf. 42. 1.).
(Leipzig 1885) Theorio des Parbensehens (1893)
Ebed, nagyk. Esztergom vm. párkányi j.-ban,
Über eine neue Methode zur Prüfung geistiger (1910) 1501 magyar lak., u. p. és u. t. PárkányFáhigkeit und ihre Anwendung bei Schulkindern Nána p. u.
Ebed, héber, 1. Abd.
(1897); Abriss der Psychologie (1908, 2. kiad.
Ebéd, voltakép minden étkezés elnevezése ma
munka nagy lélektana Grundzüge
1909).
der Psychologie (I. kötet 1897—901, 2. kiad. a déÜ étkezést értjük inkább alatta, megkülön1905), II. kötetébl csak egy f^et jelent meg böztetésül az est-E. -ti. A régi görögöknél a
halála után.
szerkesztette haláláig a modern deipnont v. dorpont d. u. 4 óra tájt költötték el s
német lélektan fközlönyét Zeitschrift für Psy- egyszer kenyér és húsból állott fényzés elchologie und Physiologie der Sinnesorgane.
ször a szibariszi és krótoni konyhán jelentkezett.
Ebbúza (uöv.), 1. Tarackbúza.
A rótnaiák prandiuma villásreggeli; ebédjük,
Ebbw Vale (ejtsd: ebba vei), város Mönmouth- cenM, d. u. 4 óra körül bvebb és változatosabb
shire angol countyban, (i9ii) 30,559 lak., nagy volt, italaik hozzá mulsum (mézes bor) és ealda
szén- ós vasércbányákkal, vasolvasztókkal és ko- (meleg borpuncs). A kelták és gei'-mánok este felé
hókkal.
ebédeltek, a déli E.-et a késbbi munkabeosztás
Ebcseresznye (növ.), a Bryonia álba meg a Lo- tette általánossá. De a hollandok, angolok, frannicera xylosteum népies neve.
ciák s néhány északnómet hely ma is a d. u. 4
órai V. még késbbi B. szokását tartja, melyet
Ebdüh, 1. Veszettség.
Ebeczk, kisk. Nógrád vm., balassagyarmati déltájt ú. n. villásreggeli elz meg. Északi népek
j.-ban, (1910) 486 tót és magyar lak. u. p. Krt- E. eltt elöétkezést tartanak étvágygerjesztül
abony, u. t. Balassagyarmat.
(svéd: smörgasbröd, orosz: zaküszki). A keleti
Ebeczky, magyar nemes család, eredetileg a népek nem ismerik oly mérvben a lakoma csábnógrádmegyei Ebeczk helységrl vette nevét. Ké- jait, mint a nyugatiak. Az E. ünnepi formáit 1.
sbb a hontmegyei Ináncs pusztáról Ináncsy-nak. Lakoma alatt.
is nevezték, míg végre e nevet elnévül vették fel
Ebedecz, kisk. Bars vm. aranyosmaróti j.-ban,
és most is használják. A család leszármazási táb- (1910) 1001 tót és magyar lak., üveghuta u. t. ós
lája nem teljesen ismeretes, csak 1567 óta. A csa- u. p. Kistapolcsány.
Ebedioki ármentesít én belvízlevezet tárlád két ágra oszlott
az B. de eadem és B. de
Ináncsi ágra. (Nagy Iván a IV. köt. és a pótkötet- sulat. Alakult 1896. oly célból, hogy Esztergom
ben némileg összevegyítve közli a genealógiát. vármegyében Ebed, Muzsla, Bucs és Karva közV.ö. TMly K. értekezését a Tui'ul 1888. évf. 89. 1.) ségek határában 7832 kataszt. hold 233 négyLegkiválóbb tagja E. István, hírneves kuruc- szögöl mély fekvés területet a Duna kiöntése
vezér és késbb II.Rákóczi Ferenc lovas ezredese, ellen megvédelmezzen s lecsapoljon. Védtöltéseiszül. 1670 kör. Léván, megh. u. o. 1719. Mindjárt nek hossza 2015 km. Van 3 gátre. A bels viztv
csúcs.
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város Gers francia départenientban, a Gelise folyó partján, vasút mellett,
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ket 38*311 km. csatorna, 2 átereszt és 3 csözsilip
vezeti le. 1905 végéig befektetett az ármentesitésre 240,310-80 K-át,abelvizrendezésre 63,761-20
K-át, összesen 304,072 K-át. A társulat székhelye

Esztergom.

Ebédl, terem vagy nagyobb

szoba,

—

bön

Ébenfa

él.

A

térítket csak kevés lépi

Fmve:

Különösen

n

A term 2—16

össze,
levélbl
a termés 1 v. többmagvú bogyó.
Cserjék v. fák kemény, nehéz geszttel, mely gyakran különböz szín levelük rendesen brnem,
épszélú, pálhátlan. Viráguk magánosan v. bog-

melyben pártáéi mpa.
fels állású

étkezünk. Már a középkorban is voltak nagyobb
termek a palotákban, várakban és kolostorokban
('a refektoriumok), de ezeket csak ünnepélyek és
társas étkezések alkalmával használták, különben szobáikban v. elszobában étkeztek. Magyarországon az E.-t az újkor elején palotának hívták, Tgy Ungvárott freskókkal és gobelinekkel
díszített nagy- és kis-E.-palota is volt az egykorú
összeírás szerint. A XVIII. sz.-ban kezdenek a
polgári lakosztályokban is külön E.-ket berendezni s ettl kezdve az E.-k tervezésében és bútorozásában egyre nagyobb fényzés fejldik ki.
Az E. építészeti kialakítása az egyes korszakok
stüusa szerint változott. Berendezési tárgyai közül
az E.-re nézve tipikus a pohárszék és a tálaló.
Faldísz gyanánt még a klasszikus kor óta szívesen alkalmazzák az E.-ben az oly csendéletképeket,
amelyek gyümölcsöt, vadat, kannát, virágot ábrázolnak. A történelmileg nevezetes ebédlk között megemlíthet H. Rákóczi Ferenc rodostói
ebédlje, melyet a magyar kormány hazahozatott
s a kassai múzeumban állíttatott föl.
Ebei, 1. Hermann Wilhelm, német nyelvész,
szül. Berlinben 1820 máj. 10., megh.Misdroy keletitengeri fürdben 1875 aug. 19. Elbb vagy 30
évig gimnáziumi tanár volt, míg végre 1872.
Bopp utódja lett a berlini egyetemen.

át.

f

elterjedési területük.
India és a maláji szigetek
Viráguk 2-3 tagú, rendesen 1 ivarú, maradó
csészéje elvirágzás után gyakran megnövekszik.
Porzó annyi v. kétszerannyi v. több mint ahány

:

;

emyös virágzatban levélhónaljban

áll.

Számos

faja e családnak, különösen a Diospyros-í&idk,
a becses ébenfát (1. 0.) szolgáltatják, többnek

gyümölcse ehet.

Ebenales (növ.), a forrtszirmú kétszikek soroAz ide tartozó családok (Sapotaceae, Ebenaceae, Symploceae.Styracaceae) közös sajátsága,
hogy porzóik 2—3 v. abortus folytán 1 körben
állanak, a porzók száma ritkán sok. Termjük
üreges, 1 v. több magkezdeményük az üregnek a
magház középvonalához ér szögletében függ.
zata.

Fás növények.
Ebenalp, 1640 m. magas hegytömeg a Nyugati-Alpok küls mészkzónájában, Appenzell
svájci kanton területén. Havasi legel van lapos,

amelyrl elragadó kilátás nyílik a
Boden-tóra és a Sántis-csoport többi csúcsaira.
A tetre vezet út 125 m. hosszú cseppkbarlan-

széles tetején,

keresztül, amelybl kilépve, hirtelen tárul fel a vidék panorámája a néz eltt. Sok más
barlangját részben pincének, részben nyári lakóhelynek használják a pásztorok, egyikében van a
Wildkirchli kápolna, 1499 m. magasan, ezt a barlangot tette Scheffel V. német író nevezetessé

gon visz

Grammatica celtica (1871, névleg Zeuss mvének átdolgozása) kisebb dolgozatai Kuhn és Eckehard c. regényével, amikor költi szabadSchleicher folyóirataiban jelentek meg. össze- sággal Eckehard st.-galleni szerzetes remeteségyjtve angolul: Celtic Studies (London 1863). gének színterévé teszi.
Schleicher Indogermanische Chrestomathie (1869)
Ebendorfer von Haselbach, 2 homas, osztrák
;

c.

mvébe

ö irta az ó-ír részt.

tudományos feldolgozását

A

kelta nyelvek

alapította

meg.

2. E., Johaym Gottfried, földrajzi író, szül. Züllichauban 1764 okt. 6., megh. Zürichben 1830 okt.
18. Miután Svájcot beutazta, mint orvos Frankfurtban (a Majna mellett) telepedett le, ahol Anleitung die Schweiz zu bereisen (Zürich 1793) c.
nevezetes munkáját írta, amely a legrégibb jó
svájci útmutató. A francia háború következtében
1796. Parisba került, majd 1802. vissza Prankfui-tba és végre 1810. Zürichbe. Egyéb mvei
Gebirgsvölker d. Schweiz (Tübingen 1798—1802,
2 köt.) Über den Bau der Erde im Alpengebirge
(Zürich 1808) Malerische Reise durch die neuen
Bergstrassen des Kantons Graubünden (Ztirich
;

;

1825).

Ebelmenit

(ásv.), káliumtartalmú pszilomelán.
Ebelsberg, osztrák falu Fels-Ausztria Linz
kerületének st.-floriani járásában, a Traunnak a
Dunába való torkolatánál, vasút mellett, (1910)
2551 lak. A falut Linz-cel villamos vasút köti
össze 8 szép vára, temploma, mmalma, vasöntje és gépgyára van. A vásártéren áll az 1809.

("vi

csa'taemlékoszlop.

krónikairó, szül. 1387 aug. 10. Haselbachban
(A .-Ausztria), megh. 1464 jan. 8. Bécsben, ahol
egyetemi tanár, majd dékán, utóbb rektor volt.
képviselte a bécsi
1431-ben a bázeli zsinaton
müvei Liber augustalis (császáegyetemet.
rok krónikája) Österreichische Geschichte.
Ebenézer (héb.). a «segítség köve», Sámuel prófétától kapta nevét, aki a flliszteusokon vett gyzelem emlékére Mizpa és Sen között egy követ
állított fel azon a helyen, ahol húsz évvel azeltt
a zsidók a üliszteusoktól szenvedtek vereséget.
Ébenfa (döv.). E névvel különféle sötétszín,
igen kemény és nehéz, tömör szerkezet és szépen
politúrozható fákat jelölnek, melyek színük sze-

F

:

:

következk A) fekete É.-k : 1. a Lagos-,
Gabun- és Old Calabar E., mely a NyugatAfrikában term Dio^pyros Dendo nev fától
való 2. a Zanzibar E., ez a tropikus Afrikában
term D. mespiliformis-t6\ származik; 3. a
Madagaszkár E., mely a D. haplostylis és D.
mtcrojrhotnbus nev növények fája 4. a Maiiritim E., a D. tesselaria-X(A 5. az India É.-k,
melyek mint Bombay-, Ceylon- ós Siam-É.-k is
említtetnek és a következ fajoktól valók D.
Ebenum, D. Tupru, D. mekinoocylon, D. sylvatica, D. montana, D. ramiflora, ÍJ. Ebenasier és
D.perearina ; 6. a Manila É.,aD. Ebenasier
rint a

:

:

;

;

:

Ebenaceae,

ébenfafélék (növ.), a forrtszirmú
kétszikek családja az Ebenales (l. 0.) sorozatban, 320 faja csaknem kizárólag tropikus és szubtropikus vidékeken, különösen a keleti félgöm-

ós 1). philippensis fajoktól

;

7.

az Acapulco óa

-

Ebenfafélék
Guernavaca E. a

Sííexikóba bevitt D.íJ6gmiáfífr-töl

A

fehér E. a Maszkarén- szigeti D. melaD. chrysophyllos és a Fülöp-szigeti D.
Melacapai-töl való. C) A csikóit E., melyet Coromandel-, vagy Calamandar É.-nak is neveznek
ez bama szín, szabálytalan fekete csíkokkal,
mintha téntával volna leöntve s azért ténta-fának
is nevezik. Ez a D. hirsuta fajtól való. D) A vörös
É. a Mauritius -szigeten gyakori D. rubra-tól
jön.E) A zöld E. az Blö-Indiában term D. chloroxylon-tó\ származik, de hasonló fát a KözépAmerikában otthonos lecoma leucoxylon-tól is
nyernek. Az B.-k általában, de kivált a fekete
É.-k, a raasztalosságnak legbecsesebb anyagai,
melyek finom bútorok és líülönféle esztergályos
munkák, különösen botok készítésére alkalmaztatnak. A Senegal-É. a. m. afrikai grenadillfa
(1. 0.). L. még Euclea és Brya, mely utóbbi ebembs nevíí fajának a fája álébenfa néven is szerepel. Az É.-t olcsóbb fák, mint pl. a körtefa pácolásával utánozzák.
Ebenfafélék (növ.), 1. Ebenaceae.
Ebenfurt, város Wiener-Neustadt alsóausztriai
kerületi kapitányságban, a Lajta partján, vasút
mellett, (i9io) 2240 lak., pamutfonással, papírvaló. B)
nida és

—
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Ebensee, község Gmunden felsausztriai kerükapitányságban,a Traun-tó déli végében,425 m.
magasban, (i9io) 8155 lak., nagy sófzkkel, amelyekbe a sósvizet facsövekben Hallstattból és Ischlbl hozzák és amelyekben évenkint mintegy i/g
millió q sót fznek
fafaragó iskolával, szódaés óragyártással, sósfürdvel és inhalatoriummal.
Közelében van a szép Langbath-, a Hinter- és az
leti

;

Offen-tó,

melynek partján

császári vadászkastély

áll.

Éber

v.

Eberus Blasius, nyomdász Bécsben,

hol 1571— 73-ig mködött, az egyetem kötelékébe
tartozott s mhelye a Lamin-Burse-ban volt,

hogy osztrák volt. Fokiad ványa:
Wirrieh Hoehzeitsbuch-ja 1571., Károly fhg. és
Mária bajor hgn esküvjére. Hét kiadványa
ismert, köztk egy Werbczy 1572-böl és Poncianus históriája 1573-ból, e.iiez magyar uyelvíí, gót
bettlkkel. V. ö. Mayer Ant., Wiens Buchdruckergeschichtel. Szabó K., Régi magy. könyvt. I.
Éber, 1. Ern, gazdasági író, szül. Budapesten
1874 okt. 9. 1899— 1907-ig az Erdélyi Gazdasági
Egylet segódtitkára volt, azóta a Sopron vmegyei
Gazdasági Egylet titkára. Belföldi és német mezgazdasági lapokban megjelent cikkein kívül öngyárral, gzmalommal, régi templárius-kastóly- álló munkái
Munkabér és kivándorlás (Budalyal, amely szép park mellett áll. A templomban pest 1902) Fajok harca (Adatok az erdélyi nemMikó János magyar fest több képe látható. V. ö. zetiségi kérdéshez) (Kolozsvár 1905) A magyar
Gerecze, Memlékek II.
mezgazdaság átalakulásának feltételei (Budaarai arra mutat,

;

:

;

;

Ebenhoch, Alfréd, osztrák konzervatív poli- pest 1906).
Bregenzben 1855 máj. 15., megh. 1912
2. E. László, mvészeti

tikus, szül.

Bécsben. Linzben telepedett le mint
ügyvéd. 1888-ban a birodalmi tanácsba s 1899.
a felsausztriai tartománygyíilésbe választották; mindkét helyen a klerikális eszmék elszánt
harcosa volt. 1895-ben megalapította Dipaulival a kat. néppártot, mely utóbb a keresztényszocialistákkal egyesült. 1898-ban kinevezték
Fels-Ausztria tartományi fnökének, 1907 nov.
földmívelésügyi miniszternek, mely állásról 1908.
leköszönt, 1912. pedig egészségügyi okokból teljesen visszavonult a politikától. Több munkát írt
üngelöste Pragen (1900) Die politische Lage in
Österreieh (1908) Anno Neun és Queretaro (1904
és 1908). Utóbbi kett színdarab.
Ebenhöch Ferenc, író és gyjt, szül. Gyrött
1821., megh. u. o. 1889 júl. 16. Középiskoláit és
a teológiát szülvárosában elvégezvén, elbb a
Szapáry grófi családnál nevelsködött, aztán gyrbelvárosí káplán, majd koronczói plébános lett.
Különös elszeretettel foglalkozott növények, régi
pénzek, kkori fegyverek ós szerszámok gyjtéjan,

30.

;

;

sével és számos intézet becses

gyjteményeket

Budapesten 1871 máj.

28.

és régészeti író, szül.

Tanulmányait Buda-

pesten végezte, azután két évet töltött külföldön,
1898. a M. Nemzeti Múzeum rógiségosztályának
tisztviselje lett. Az Országos Iparmvészeti Iskolában a mvészettörténet eladója, 1904 óta a-Memlékek Országos Bizottságának eladója a budapesti tudományegyetemen a középkori mvészettörténet magántanára. Folyóiratokba számos
mvészeti és régészeti dolgozatot írt. önállóan
megjelent mvei
festi ábrázolás az olasz és
németalföldi festészetben (Budapest 1894) JJonatello (u. o. 1903) Mvészettörténeti olvasmá;

:

A

;

;

íu. 0. 1909). E Lexikonnak is munkatársa.
É. Nándor, hírlapíró, politikus, szül. Budán
1825., megh. Budapesten 1885 febr. 27. Jogot
végzett, majd a bécsi keleti akadémiának lett

nyok
3.

növendéke.

1848 elején kinevezték titkárrá a
konstantinápolyi intemuncius mellé, de március
után visszajött, hogy hazáját szolgálhassa. A szabadságharc külügyminisztériumának, Batthyány
Kázmér alatt, elnöki titkára volt. Világos után
egyideig Konstantinápolyban tartózkodott, azután
Angolországba ment, honnét mint a Times levelezje került vissza az 1853. kiütött nagy keleti
háború színhelyére. A kardot is forgatta és vezérkari fnöke lett Fuad basának, ki a görögök féken-

köszönhet neki. Késbb téthi esperes, 1874. gyri
kanonok. Sok érdemet szerzett a gyri káptalan
levéltárának rendezésével a gyri püspöki szemináriumban az egyházi régiségtanból és építéstanból eladásokat is tartott. Gyjtött azonkívül szt. tartására rendelt sereget vezette Tesszáliában. A
képeket, kegyórmeket, hazai és külföldi lapokat s magyar emigráció ügyét különösen 1859. szolegyéb ritkaságokat és adakozásaival az egyházi gálta, midn szintén mint a Times tudósítója járt
mvészetek ügyét nagyban elmozdította. Számos Olaszországban a háború színhelyén. A víllafrancai
természettudományi, történelmi, irodalomtörté- csata után Garibaldihoz csatlakozott, résztvett a
neti és régiségtani cikket és három önálló mun- szicíliai expedícióban és mint dandárparancsnok
kát írt.
hozzájárult a Nápoly meghódítását eredményezEbeniste (franc, ejtsd: ebeniszt)a. m. múaszta- capuai csata eldöntéséhez. A koronázás után hazalos. Eredetileg az, aki az ébenfát feldolgozta.
tért és mint a Times levelezje és országgylési
;

—

Eberbach
képvisel

(a

Deák-párton)

elkel

szerepet ját-

vége felé elméje megzavarodott.
4. É. Sándor, fest, szül. 1878.Eáczkeresztiiron,
Budapesten Székely Bertalannak volt tanítványa
s kezdettl fogva freskó-tanulmányokkal foglalkozott. 1910-ben a Praknói-dljjal a római magyar
mvészházban folytatta e tanulmányait s utána
több nagyméret freskót festett. Az egyiknek
tárgya Mvészi oktatás, ez a bajai tanítóképz
egyik rajztermét díszíti egy másik mve Krisztus és az Emauszba mmö tanítványok, freskó a
bajai ciszterciták társalgójában. Most rajztanár
szott. Élete

:

;

:

Baján.

Eberbach, 1. az ugyanüynevü járás székhelye
Möábach badeni kerületben, 18 km.-nyire Mosbachtól, a Neckar partján, vasút mellett, (1905)
6135 lak., sör-, szivar- és brgyártással, lószrfonással, fürészmalmokkal, kbányával és abroncskészítéssel.
2.E., egykor gazdag ciszterci apái-

—

ság Wiesbaden porosz keiüleiben, Hattenheim
mellett; 1135. kezdték építem; 1186. szentelték
föl román ízlésben épített templomát, amely késbben a mainzi érsekeknek és a környék nemeseinek szogált temetkez heljiil. A XII— XVin.
sok síremlék máig fenmaradt. Az apátságot 1803-ban szekularizálták, most börtönül szolsz.-ból
gál.

kisk. Zala vm. zalaegerszegi j.-ban,
581 magyar lakossal; u. p. és u. t. Zalaeger-

Ebergény,
(191ÖI

szeg.

.
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—

nevezte magát és különösen Habsburgi Rudolffal
hadakozott, aki azonban 1286. birtokaitól megfosztotta. Folytonos villongásban élt I. Albrecht
és VII. Henrik királlyal is, akinek hívei 1313.
B. egész országát hatalmába kerítették. VH. Henrik halála után (1313) E. országát visszahódítá és
székhelyét 1320— 21-ig Stuttgartba helyezte át.
V. ö. Üt)€len, E. der Erlauchte, Gráf von Württemberg (Stuttgart 1839).
3. 77. E., melléknevén a «civakodó» (der «Greiner»), württembergi gróf, IH. Ulrik fia, megh.
1392 márc, 15. 1344— 66-ig közösen uralkodott
öccsével, IV. Ulrikkal, azontúl egyedül. Szakadatlanul háborúskodott, hol a császárral, hol a sváb
városok szövetségével, melynek hadait Atheim
mellett legyzte (1372). A városok azonban Reutlingen mellett bosszút álltak E. seregén és sok
württembergi várat és falvat elhamvasztottak.
10 év multán, 1388. ugyan E. Döfflngen mellett
kiköszörülte a csorbát, de a diadal fia Ulrik életébe került Uhlaad több versben énekelte meg
E. hadi tetteit.
4. III. E., a kegyes (adakozó), E. 3. unokája, a
Döífingen-nél elesett Uhik fia, 1392— 1417-ig
uralkodott. 1395 szept. 24. legyzte a < Schlegler»
lovagok szövetségét. Megh. 1417 máj. 16. Fia,
IV. E. (megh. 1419 júl. 2.), házassága révén

Mömpelgardot szerezte meg.
5. V. E., melléknevén a «szakállas» («B, lm
Bart»),

Ebergényi, magyar nemes család, Zala, Sopron
és Vas vmegyében.Eredetét a zalavmegyei E. pusztától vette. E. László Czobor huszárezredes alatt
1690 óta a franciák eUen harcolt és vitézségeért
altábornaggyá tették. Péterv'árad alatt a balszárnyat vezénylé. 1710-ben kapta a Bai'kóczy-huszárezredet, 1707. Bottyán a Rábánál ugyan megverte,
de 1710. Kassa várát megadásrabirta és az 1711.
békealkudozásoki'a is befolyt. Megh. 1724. A családból E. István 1700. bárói rangot nyert, de a
báróság vele 1724. kihalt. A XIX. sz. hatvanas
éveiben a család egyik elfajult sarja, E. Júlia,
Chorinsky gróffal együtt ennek nejét megmérgezte, hogy azután
lehessen a gróf neje. MindJcetten élethossziglani fogsággal

bnhdtek.

Ebergöcz, kisk. Sopron vm. kapuvári j.-ban,
(1910) 525 magyar lak.
u. p. Fertszentmiklós,

Eberhard

fia,

Württemberg I. hercege, idsb Lajos gróf
1445 dec. 11., megh. 1496 febr. 24.

szül.

Viharos ifjúsága napjaiban keveset tördött országával, míglen egy Jeruzsálembe tett zarándokolás (1468) nemesít befolyással volt jellemére.
Korának legkiválóbb fejedelmévé lett. A Münsingenben kötött szerzdés értelmében (1482) biztosítá az ország föloszthatatlanságát. Alapját vetette meg a rendi alkotmánjTiak, önkormányzatot adott Stuttgart és Tübingen városoknak
tudósokat hívott udvarához (Reuehlin János) s
;

könyvtárt és egyetemet alapított Tübingenben
(1477). Népe ezért szeretettel ragaszkodott hozzá s
E. jogosan dicsekedhetett a császái* és fejedelemtársai eltt, hogy otthon a legsrbb erdben
is bizton lehajthatja fejét. Mint a sváb szövetség feje sokat fáradozott a közbéke fentartásáért.

I. Miksa császár érdemeinek elismeréséül herNagylózs.
ceggé nevezte ki Wormsban 1495 júl. 21. E. gyerEberhard (ó-ném. Epurhart, a. m. ers mint mektelenül halt el. Életét megírták Pfister (1822),
a vadkan), férfinév, amelyet több fejedelmi sze- Schneider (Preiburg 1875) és Bossert (1884).
mélyiség viselt. Nevezetesebbek: 1. E., frank Uhland költ és Bemer Justin verseikben örökíherceg, I. Komád keleti frank király öccse, kit a tették meg nevét. E. után onokaöccse, VI. ifj. E.
hatalmas hbéreseivel folytatott harcokban hsé- következett a trónon, 1. E. 6.
gesen támogatott. 919-ben maga hozta át a koro6. VI. E., az iQabb, mint württembergi herceg
nát és jogart volt ellenfelének, Henrik szász her- II.E.,V. Ulrik gróf fia, szül. 1447., megh.1504. Alig
cegnek, kit azután a nagyok királynak választot- hogy a grófság egy részét átvette, máris 1482.
tak. 1. Henrik emiatt nagyrabecsülto E.-t. Henrik nagybátyjának, V. E.-nak adta át a kormányt, meutódjával, I. Ottóval azonban E. folytonos villon- lyet azonban nemsokára visszakövetelt és emiatt
gásban élt. Midn 938. a felkelt lotharingiai Gisel- viszálykodásra került a sor köztük, mígnem 1485.
berthez csatlakozott, Andernach mellett meg- E.-nak évi járadékot biztosítottak. 1492-ben pedig
öletett.
megállapították, hogy E. im Bárt halála után VI.
2. /. E., melléknevén a «dicsö», württembergi E. kövesse ót az egész ország kormányzásában.
gróf, I. ülrik üa, szül. 1265., megh. 1325 jún. 5. A melléje rendelt gyámsági tanács azonban nem
1265— 79-ig Ulrik öccsével közösen, azontúl egye- trte önkényét és felmondta a hercegnek a szoldül uralkodott. Kalandvágyó ember létére «az gálatot. Végre is I. Miksa császár döntött, kiIsten barátjának s az egész világ ellenségének
mondván, hogy Ulrik gróf, V. Ulrik unokája, kö;

u.

t.

:

—

Eberhard

vesse öt az uralkodásban. 1498-ban E.-t lemondásra kényszerítették és el is hagyta az országot.
7. III. E., württembergi herceg, szül. 1614.,
megh. 1674 júl. 3., János Frigyes herceg fia,
1628— 1633-ig gyámság alatt uralkodott. 1633ban a hoilbronni szövetségben a svédek részére
állott, de a császáriaknak Nördlingen mellett
(1634) kivívott gyzelme után Strassburgba menekült.

Csak 1638.

térhetett vissza teljesen ki-

fosztott hercegségébe.

Eberhard, röviden Eppo, zeitz-naumburgi püspök, aki 1060. IV. Henrik német császár parancsára a császár sógorának, I. András magyar királynak segélyére Magyarországba hadat vezetett
és Vilmos rgróf társaságában a Tiszántúlig elnyomult. Béla herceg azonban a pártját fogó
nemzet segélyével visszazte a németeket egészen
Mosonig, ahol ket és András királyt legyzte.
B. fogságba esett és megvakították.

Eberhard, 1. Christian August Gottlob, német
Belzigbenl769 jan. 12., megh. 1845 máj.

író, szül.

13. Drezdában. Elbb teológus volt, utóbb egészen
az irodalomnak élt. Egy ideig Halléban Lafontainenel a Salina c. havi folyóiratot (1812— 16, 2 köt.)
adta ki. Atyja halála után
folytatta ennek ismeretes évkönyvét Jahrbuch der háuslichen
Andacht. Regényei: YsopLafleurs sámtlicheWerke
Férd. Warner, der arme Plötenspieler
(1798)
(1802) stb. Legnagyobb hatású müve Hannchen
und die Küchlein (1822), igénytelen tartalmú, de
:

;

:

kedves és vonzó idill. Azonkívül útirajzot, költeményeket írt. Összegyjtött munkái 1830—31.
jelentek meg 20 kötetben.
2. E., Johann August, német filozófiai író, szül.
Halberstadtban 1739 aug. 31., megh. 1809 jan. 6.
A XVni. sz. felvilágosítóihoz tartozik. 1778 óta
a hallei egyetemen a filozófia tanára. Fbb mvei
Neue Apologie des Sokrates(1772, 2köt.); Allgemeine Theorie des Denkensu. Bmpflndens (1776).
Ez idben jelentek meg egymásután Kantnak új
világfelfogást hirdet müvei, melyek
ellen E. az általa szerkesztett folyóiratokban
Phil. Magazin (1788-92), Phil. Archív (1792-95)
filozófiai

époly makacs, mint hiába való küzdelmet folytatott. Egyéb müvei
Theorie der schönen Künste
und Wissenschaften (1783) Handbuchder Aesthetik (1803—1805, 4 köt.); Geist des Urchristenthums (1807—1808, 3 köt.). Említésre méltó két
nyelvészeti
Versuch einer alig. deutschen
Synonymik (Halle 1795—1802, 6 köt.) és Synonymisches Handwörterbuch d. deutschen Sprache
(Halle 1802, 15. kiadás Lyontól 1896). Kant külön értekezésben védekezett B. támadásai ellen
Über eine Entdeckung nach der allé neue Kritik
der reinon Vemimft durch eine altere entbehrUch
:

;

mve

:

:

gemacht werden soll (1790).
Éberhárd, kisk. Pozsony vm. somorjai j.-ban,
a Kis-Duna mellett, (loio) 828 magyar lak., postaés táviróhivatallal, Apponyi Albert gr. birtokával
és kastélyával. Hajdan a templáriusoknak volt itt
váruk, mely késbb a Szentgyörgyi és Bazini
grófok, majd az lUésházyak és Szelepcsényi érsek
birtokába került. Csallóköznek ez volt a Dunán
való átkelést véd ferödje s már egy 1209. kelt
okirat szerint II. Endre király az Ibrohaith nev
kastélyt elbbi birtokosától Istvántól, Myke fiától
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megszerezvén, ugyanazon évben a késbb Szentgyörgyi és Bazini vezetéknev grófok nemzetségébl származó Sebus grófnak adományozta
Szt.-Györggyel együtt. A mai Apponyi-kastélyt
Szelepcsényi érsek építtette. 1550 jún. 22. itt tartózkodott I. Ferdinánd. V. ö. Ipolyi Arnold, Csallóköz memlékei (Archaeol. Közlom. I. 77).
Eberhardt Károly, magyar születés olasz
tábornok, szül. Geesón 1824., megh. u. o. 1906
dec. 8. 1840 óta az osztrák hadseregben szolgált,
1848—49. részt vett mint honvéd-fhadnagy a
szabadságharcban Világos után emigrált, török
szolgálatba lépett, résztvott a krimiai háborúban,
harcolt 1859. Garibaldi önkéntesei sorában, aztán
olasz kir. tiszt lett és tábornoki rangig emelkedett. Nyugdíjaztatása után hazajött.
Eberlein, Gustav, német szobrász, született
Spiekershausenban, Münden mellett, 1847 júl. 14.
Kezdetben ötvösnek készült s csak 1866-tól fogva
látogatta a nürnbergi mvészeti iskoiát. Berlinbe
menve, a Eeinhold Begas vezetése alatt álló ú. n.
festi-reálistaiskolához csatlakozott.- Kisebb genreszer szobormvein (egyes alakok és csoportoza;

tok) kívül

számos monumentális szobrot

is készí-

1893-ban részt vett a gr. Andrássy Gyula
emlékére Budapesten állítandó lovasszobor-pályázatban és a második díjat nyerte el. Szobrai közül
megemlítendk: Németország géniusza A tüskehúzó fiú Ámorral birkózó Venus Sebesült nimfa
tett.

;

;

;

wBabylon

vizeinél

ültek ós sírtak»
Piguiaés Psyche
Krisztus a
keresztfán I. Vilmos és III. Frigyes német császárok szobrai Elberfeldben I. Vilmos emlékszobra Mannheimban Bismarck szobra Krefeldlion és Galatea

;

;

,

Ámor

;

;

;

;

ben; Richárd Wagner-emlékm Berlinben stb.
Mint fest is mködik és költeményeket is ír (Aus
eines Bildners Seelenleben (Berlin 1892). V. ö.
Rosenherg, Gustav E. (Bielefeld 1903).
Eberlin, Johann, német prédikátor és író, szül.
Günzburgban (Bajorország) 1465 körül, megh.
Wertheimban 1530 ápr. után. Ferencrendi szerzetes volt, aztán a reformációhoz csatlakozott.
Svájcban írta meg Die 15 Bundesgenossen (Basel
1521) c. fmvét, melyet V. Károly császárhoz
intézett, mint társadalompolitikai reformprogrammot. Összes mveit Endes adta ki (Halle 1900—02,
három köt.). V. ö. Riggenbach, Johann E. v. G.
und sein Reformprogramm (Tübingen 1874).
Ebermannstadt, járási székhely Oberfranken
bajor kerületben, aWiesent és vasút mellett, (i9io)
795 lak., kendertermeléssel és sörfzéssel. 1633ban Werth János itt gyzte le a svédeket.
Ebermayer, Ernst, német erdészeti író, szül.
Rehlingenben 1829 nov. 2., megh. Hinterseeben
1908 aug. 13. Elbb Aschaöenburgban, azután
pedig Münchenben volt az erdészeti alaptudományok tanára. Ö rendezte be Bajorországban az
erdészeti-meteorológiai állomásokat. Mvei Die
physikalischen Einwirkungen des Waldes auf Luft
und Boden (Aschaffenburg 1873) Die gesammto
Lehre der Waldstreu stb. (Berlin 1876) Natúr"
gesetzlicho Grundlagendes Wald- und Ackerbaues
(u. 0. 1882) Die Beschaffonheit der Waldluft u.
die Bedeutung der atmosphár. Kohlensáure für
die Waldvegetation (Stuttgart 1885) Einfluss der
Wálder auf die Bodenfeichtigkeit (u. o. 1900).
:

;

;

;

;

—

Ebern

Ebem, az ugyanily nev járás székhelye Alsófrank bajor keriiletben, a Baunach mellett, (1910)
1250 lak., lárapabélkószítéssel, gazdag agyagtelepekkel, szép gót templommal, amelyben több érdekes síremlék van.
Ebernajid von Erfurt, középkori német költ,
a XIII. sz. els felében, egy elbeszél költeményt
írt II. Henrik császái* és neje Kunigundáról rímpárokban, egy latin életrajz alapján. (Kiadta Bechstein R. 1860.)

Ebembuxg.
senz és

Nahe

falu Pfalz bajor kerületben, az Alösszefolyásánál, vasút mellett, (1910)

Közelében egy hegyen ama várnak romamelyben Sickingen Ferenc, a reformáció nagy elharcosa lakott, aki ebben a várban
nyújtott menedéket Huttennek, Ükolampadiusnak
és másoknak. A várat 1698. rombolták le.
Ebers. Georg Moritz, kiváló német egyiptológus és költ, szül. Berlinben 1837 márc 1., megh.
1898 aug. 7. a bajor Tutzingben. Jénában mint
magántanár kezdte mködését; 1869-70. beutazta
Egyiptomot ós Nubiát, s 1870. Lipcsében egyetemi
tanár lett. Majd 1872. másodízben is bejárta a
Nilus vidékét. Ez alkalommal fedezte föl a róla
eluevezett híres papii-uszt, mely az orvostan teljes
rendszerét tartalmazza s melyet 1875. maga adott
ki. Úgy szaktudománya, mint a szépirodalom te-

920
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lak.

jai láthatók,

m-

rén nagy munkásságot fejtett ki. Tudományos
vei
Disquisitiones de dynastia vicesima sexta
:

Ebersbach, falu Bautzen szászországi kerületi
kapitányságban, a Spree forrása közelében, vasút
mellett, (i905) 9274 lak., jelentékeny pamutszövéssel, gyermekkocsi-, fecskend-, pénzszekrény- és
gombgyártással; természetrajzi múzeummal.
Ebersberg, járási székhely Oberbayern bajor
kerületben, 6 km.-nyire Grafingtól, (1910) 2352 lak.,
a középkorban híres bencés kolostorral. Búcsújáróhely.

Ebersberg, Ottokár Franz, írói nevén 0. F.
Berg, osztrák színmíró, szül. Bécsben 1833 okt.
10., megh. a döblingi tébolydában 1886 jan. 16. Egy
ideig hivatalnok volt, azután kizárólag a szini
költészetnek élt. A bécsi külvárosi színházak szá-

mára számos népszínmvet írt, melyek többnyíre
nagy tetszésben részesültek és magjarra is lefordíttattak V. átdolgoztattak. Legismertebbek Der
Wiener Dienstbot (nyomt. 1868., Berlinre alkalmazva Kalischtól Berlin, wie es weint und lacht);
Einer von unsere Leüt (1868) Der letzte Nationalgai'dist (1872) Die alté Schachtel, Die ProbiermamseU, Die Pfarrersköchin, Eine verrückte
Person, Isaak Stem, Doktor Haslinger (1876) Der
Hasenschrecker (1876); Ein Stündchen auf dem
:

:

;

;

;

Comptoir (1876) stb. Nagy sikert aratott a hírlapírás terén is az általa alapított Kikéri ki c. élclap
(1861 óta) és Wiener illustrirtes Extrablatt
;

cím

polit.

napilap (1872 óta) rendkívüli népszerségre

tettek szert.

regum

egjT)tiorura (1865); Agypten und die Bücher
Mosis (1868): Durch Gosen zum Sinai (1872);
Ágypten in Wort und Bild (nagy díszmunka, 2.
kiad. 1880. 2 köt., ebbl külön a szöveg : Cicerone

Ebersdorf, 1. egykori uradalom a Reuss hercegek íQabb ágának területén a XVI. sz.-ban vált
különálló uradalommá és 1848. örökölték mostani
tulajdonosai.
2. E., járási székhely a Reuss
dm-ch das alté und neue Ágypten, 1886, 2 köt., ma- hercegek íQabb ágának területén, 21 km.-nyire
gyarra fordította Schmidl József 1893) Richárd Sehleiztól, (i9io) 900 lak. 1690-ból való szép kasLepsius, ein Lebensbild (1885) Antiké Portráts téllyal és híres fiú- ós leánynevelintézettel.
(1893). Németországban és a külföldön igen is- 3. E. V. Kaiser-E., azeltt önálló község Bruck
mertté tették nevét nagyszámú regényei, melyek alsó-ausztriai kerületi kapitányságban 1890 óta
többnyire Egyiptomban játszanak s a legtöbb euró- Bécs IX. kerületének egy része. E.-al szemben van
pai nyelvre, magyarra is le vannak fordítva Eine a Napóleoni hadjáratokból ismeretes Lobau sziágyptische Königstochter (1864); Uarda (1877); gete. L. még Kaiser-Ebersdorf.
Homo sum (1878) Die Sch western (1879) Der
Éberség házirendje, 1. Feliér sólyomrend.
Kaiíer (t. i. Hadrianus 1880) Die Fi-au BürgerEberstadt, város a hesseni Starkenburg tarmoisterm (1881) Ein Won (1882) Serapis (1885); tomány darmstadti kerületében, a Modan folyó és
Die NUbraut (1887) Die Gred (1888); Per aspera vasút mellett, több templommal, papír-, br-,
(1892). Ezeken kívül: Eine Frage (idill, 1881); likr- és sörgyártással, vasöntókkel, (1905) 6386
Elifön (költemény 1888) Josua (1889); Di-ei Már- lakossal.
chen (1891) Kleopátra (1894) stb. Érdekes önéletEberstein, falu St. Veit karinthiai kerületi karajza: Die Geschichte meines Lebens (1892). E. pitányságban, a Saualpe (2081 m.) lábánál, festi
a régészeti regény fképviselje. Eleven és sok- vidéken, 559 m. magasban, (i9io) 2260 lak. Közeoldalú képét adja az eltnt régi világnak rajzai lében egy sziklán vannak Alt-E.-nak, Amulf csáazonban sok száraz tudományt tartalmaznak. A szár egykori vadászkastélyának romjai.
jellemzésben gyönge 8 nem egyszer következetEberstein, régi grófi család Badenben és a Sváblen fleg igen gyengék nalakjai. De a regény földön, mely a XI— XIII. sz.-beli németországi
polszerkezetében mester, eladása vonzó és érdeket gárháborúkban nagy szerepet játszott. Az E. grókelt. Magyarul megjelentek Józsua (ford. Bátta- fok a Hohenstaufok buzgó párthívei
voltak. II. Ottó
széki Ujos, 1890)
A nvérek (ford. Kacziány grófot II. Frigj'es Ausztria birodahni helytartójává
ö^a, 1880); Egy egyiptomi királyleány (ford. tette (1246). A vár és E. uradalma az
idejében
Hmzar Imre, 1878) Egy polgármestemé a XVI. került a badeni rgrófok kezébe s Neu-Eberstein
^.-ból (lord. Szász Károly, 1882) Esy szó (ford. lett a család ffószke
(1. Ebersteinburg). A frank
Eacztány Géza, 1884); Homo smn (ford. Tors E. grófok, akik az elbbi családdal össze nem téKálmán.' 1878); Szerapisz (ford. Szentgyörffui vesztendk, a most romban lev bajorországi E.
Voros Dezs, 1885); Uarda (ford. Jóvm János, vár egykori urai voltak s legrégibb sük Bodo
;

—

;

—

;

;

:

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

:

;

;

;

1880).

Utóbbit

az

ifjúság száraára átdolgozta

GaóZ Mózes (1904); hasonlóképen
(1904).

A nvéreket

is

(Poppo), Grabfeld

gaugróQa volt a XII.

sz.-ban.

Utódaik közül mogemlítondó Ernst Albrecht, aki
Gehofenben (Thüringia) 1605 jún. 6. szül. s 1676

A

meg.
harmincéves háborúban eleinte
Tilly alatt, késbb svéd szolgálatban, 1648. pedig
császári szolgálatban harcolt. V. ö. Eberstein L.
P., Geschichte der Freiherren v. E. und ihrer Be-

júl 9. halt
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sitzungen (Sondersheim 1865).

Ebersteinburg, falu Baden badeni kerületben,
km.-nyire Badentöl, kb. 600 lak. egykor Eberstein grófságnak volt székhelye, amely grófság
Württemberg és Baden között terült el és amelynek 13,000 lakosa volt. A grófság már a XIV.
sz.-ban beolvadt Badenbe 12 km.-nyire tle van
Neu-Bborstein nev kastély szép kilátással a Murg
völgyére.
Eberswalde (1877-ig Neustadt-Eberswalde),
város Potsdam porosz kerületben, a Pinow^-csatoma ós vasút mellett, (i9io) 26,064 lak., vasolvasztókkal, nagy patkószeggyárral, cement-, sör-,
téglagyártással, vas- és gépgyárakkal, hajó- és
maloragópépitö mhelyekkel, fürészmalmokkal és
nagy fakereskedéssel az 1830. alapított erdészakadémiával több nagy gyjtemény, botanikus
kert és erdészeti kísérleti állomás van összekötve.
E. ers vastartalmú ásványvízforrásokban bvelked környéken gyönyör nyaralók, szanatóriumok épültek s pompásan berendezett gyógyfürdit évente igen sokan keresik fel.
Éber szuggesztió, 1. Sugallás.
Ebért, 1. Adolf, német romanista, szül. Kasselben 1820 jún. 1., megh. Lipcsében 1890 júl. 1., hol
1863 óta a román filológia tanára volt. Diez mellett
a román nyelvek és irodai mak tudományának egyik
nagyérdem megalapítója. Müvei Quellenforschungen aus der Geschichte Spaniens(1849);Handbuch der italienischen Nationalliteratur (1854');
Entwickelungsgeschichte der französ. Tragödie,
vomehmlich im 16. Jahrhundert (1856) s
Allgemeine Geschichte der Literatur des Mittelalters (1874—87, 3 köt., franciára is lefordították).
Wolf Ferdinánddal (1. o.) megalapította 1859. a
Jahrbuch für rom. und engl. Literatur cím folyó4-

;

;

;

:

Gisekével Der Jüngling cím folyóiratot adta ki.
Jelentsége fordításaiban van, melyekkel az akkor

még

kevéssé ismert angol irodalmat ismertette.
Legfontosabb Young éjjeli elmélkedései (1760—
1771, 4 köt., 2 kiad. 1790-95. 5 köt). Költeményei
1789. jelentek meg, második kötetüket a költ
:

életrajzával
4.

Eschenburg adta ki, 1795.
Egon, német költ, szül, Prágában
megh. u. o. 1882 okt. 24. Fürstenberg

K, Kari

1801 jún. 5.,
herceg levél- és könyvtárosa, késbb jogtanácsosa
és jószágigazgatója volt. Gazdag költi munkásságot fejtett ki elbb a dráma terén múló sikerrel,
késbb több eredménnyel a lírai és epikai költé;

szet terén. Nevezetesebbek Wlasta cím csehnemzeti eposza (Prága 1829), nagyon szónoklás
továbbá üas Kloster (idill 1833) Bine Magyarenfrau (költi elbeszélés 1865) stb. Különösen sikerültek Uhland befolyása alatt írt balladái és román:

;

:

cai

:

Poetische

Werke

(1877, 7 köt.).

Eberth, Kari Joseph, német patológus, szül.
Würzburgban 1835 szept. 21. 1859-ben avatták
doktorrá, 1865. Zürichben a patológiai boncolástan
tanárává nevezték ki, 1874— 81-ig az ottani állatorvostani iskolában is tanította a patológiát.
1881 95-ig a hallei egyetemen a hisztológia és
összehasonlító bonctan tanára
1895-tl a kórbonctan tanára Halléban. 1911. nyugalomba vo-

—

;

Mve

(Schimraelbuschsal együtt): DieThrombose (Stuttgart 1888) stb. Utóbb sokat foglalkozott a baktériumokkal, nevezetesen a tifusz-bacillussal, a nematodákkal. 1890-töl Kurschmannal
együtt kiadja a Fortschritte der Medicin cím
nult.

folyóiratot.

Eberus, Blasius, könyvnyomtató, 1. Éber.
Eberwein, német zenész testvérek E. Traugott
fmve Maximilián szül.Weimarban 1775 okt. 27., megh.
Rudolstadtban 1831 dec. 2., mint hercegi zenokarnagy; 100-náltöbbszerzemónye(dahuvekstb.)
közül ma egy sem élvezhet. Öccse Kari, szül.
Weimarban 1786 nov. 10., megh. u. o. 1868 márc.
iratot.
2. Hegedmvész, de 3 operát, fuvola-versenym2.-E.,íVieánc/i.ááoí/", könyvtárnok éskönyvész, vet, vonósnégyest is szerzett. Goethe (Zelterhoz
szül. 1791 júl. 9. Tauehában (Lipcse mellett), megh. írt leveleiben) sokat tartott felle.
Ebes, Debreczenhez tartozó puszta Hajdú vm.1834 nov. 13. Drezdában. Részt vett a lipcsei
egyet, könyvtár újjászervezésében s 1814. a drez- ben, (1900) 569 lak. vasúti állomás, postaügynökdai kir. könyvtár titkára, 1823. a wolfenbütteli her- ség, táviróhivatal.
Ebesfalva, 1. E)'zsébetváros.
cegi könyvtár, 1825. a drezdai kir. könyvtár s egyEbía (növ.), 1271-iki okiratban említett szó, a.
szersmind a király magánkönyvtárának könyvtárnoka, majd 1828. fkönyvtárnok lett. Mvei
m. varjútövis (Rhammus cathartica). Békés vmeTorquato Tasso's Lében u. Charakteristik, nach gyében ma is használatos neve kutyafa, 1. Benge.
Ebfarkfü v.ebfarkperje (növ.), a. m.Fésüfü(\. o.).
Ginguené (Leipzig 1819, a kiadások felsorolásáEbfejü majmok v. kutyafej mapnok, páviával) Die Bildung des Bibliothekars (u. o. 1820)
Geschichte und Beschreibung der k. Bibliothek nok (Papio), a cerkóftnajmok (1. o.) alcsaládjázu Dresden (1822) Allgem. Bibliographisches nak egyik nemzetsége, melyet ers, zömök terLexicon (1821 30, 2 köt.), mely e nemben els met, némikép a kutyáéhoz hasonló arcorr, nagy
volt Németországban; Zur Handschriftenkunde pofazacskók és nagy, rendesen élénk szin, csupasz
(1825—27, 2 köt.) Die Kulturperioden des ober- ülgumók jellemeznek. Az E. elterjedési köre ma,
sachsischen Mittelalters (anonym, Dresden 1825)
egy arábiai faj kivételével, csupán Afrikára szoÜberliefenmgen zur Geschichte, Litteratur und rítkozik a harmadkorban Indiában is éltek. JobKunst der Vor- und Mitwelt (u. o. 1826, 2 köt.) bára a sziklás hegységek lakói levelekkel, gumós
:

;

:

;

;

;

—

;

;

;

V. ö. Bürger R., F. A. E. (Leipzig 1911).
3. E., Johann Arnold, német költ, szül. Ham-

növényekkel, gyümölccsel, tojással s kisebb állatokkal táplálkoznak a lakosságnak óriási károburgban 1723 febr. 8., megh. Braunschweigban kat okoznak fleg azzal, hogy kedveztlenebb
1795 márc. 19., hol 1748 óta tanár volt. Tagja idre nagy táplálékkészletet gyjtenek össze. 12
volt a Bremer Beitrage költi körének s Klop- él fajuk ismeretes. Közönségesebbek: bábuin
stock egy szép ódában meg is énekelte. Azonkívül (Papio bábuin Desm.), galléros pávián (Papio
stb.

;

—

Ebféiék

maiinon L.),

liaiYuidryas L.), mandrill (Papio
(Papio leucopJiaeus F. Cuv.).
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drill

személynek veszik (v. ö. Tertullian Praescript X.
valószínbb
33 Hieronymus Ado Lucif. 23),
azonban, hogy (testi és szeUemi) szegénységük
miatt neveztettek E.-nak, azaz szegényeknek. Az

—

;

Ebféiék (Canidae, áiiat), 1. Kutyafélék.
Ebíészek, tanyai, ritkábban vadászkutyák által
kapart fekvhely, amelyet nyáron azért készíte- V. sz.-ban elenyésztek.
Ebir (növ.), 1. Dactylis.
nek, hogy a felsó forró földréteg alatt levó hvöEbizn, a Yesso mellékén és a japán szigeteken
sebb talajra fekhessenek.
Ebf og V. szemfog (dens caniniis), a teljes foga- lakó ajnuk (aino) neve. Számuk mintegy 15,000.
zatú emlsöknek a metszfogak után következ V. ö. Chamberlain, A cataloguo of books relating
kúpos, gyakran sarlóalakuan meghajlott koronájú to Yezo (Tokió 1887); Batchdor, The Ainu of
foga,amely a fogsorból gyaki-an Idáll s éles, hegyes Japán (London 1892).
Ebizuminato (Abizumi), kiköt és kikötváros
agyarat alkot. Támadásra és védelemre, továbbá
a zsákmány megragadására való, ezért az B.-ak Japánban, Szado szigetén, európai keresked-telefleg a ragadozóknál vannak jól kifejldve. Hiány- pekkel.
Ebkapor (növ.) a. m. Matricaría inodora L. és
zik a rágcsálóknál, továbbá a kérdzk, rovarAnthemis cotula L.
evk és félmajmok némelyikénél.
Ebko, 1. Eike.
Ebfogfü a. m. Cynodon (1. o.).
Ebkullancs (áiiat, Ttichodectes canis Deg.), a
Ebfojtófü (növ.) a. m. Cynanchum, 1. MéregÖlö.
Ebhal, ebihal, általában a békafélék lábatlan, kutyákon élösköd,szrevö kullancsféleség, ell elhosszufarkú, nagj'fej, halalakú lárvái. B néven metszett, majdnem négyszöglet, sárgásszín fejktüönben hazánk különböz vidékein egyik-másik jel csápjainál két barnás foltot visel törzse sötét1
2 mm. hosszú. A
halfajt is emlegetik. így pl. Tihanyban a lápi sárga, potroha fehéres
pócot (TJmhra canina Mars) ebihalnak nevezik, kutják fején ós nyakán élsködik.
Ebie Gcüxyr, történetíró, szül. 1843 márc. 25.
mlgKarádon E.-nak mondják Gfossinger B. J.
a botos kölöntét (Cottus gobio) nevezte E.-nak. a mosonvmegyei Mecséren, mint srégi német
A fiumeiek az emberev cápát nevezik E.-nak patrícius család ivadéka. A budapesti egyetemen
vagy «pesce cane»-nak. L. még Békafélék és és a magyaróvári gazd. akadémián tanulmányait
befejezvén, gazdasági pályára lépett, elbb Sándor
Békahal.
Ebhardt, Bodo, német építész, szül. Brémában Móric gróf biai uradalmában, késbb pedig a
1865 jan. 5. Berlinben tanult. Európaszerte sokat Károlyi-családnál, melynek fópénztárosa és levélutazott és fleg a középkori várakat tanulmá- tárnoka is volt 1901-ig, amikor nyngalomba vonyozta. Ezek helyreállítása és ismertetése terén nult. Történeti és mveldésügyi cikkein kívül írt
nagy tevékenységet fejt ki. II. Vilmos német csá- 16 önálló forrásmunkát.Föbb mvei Egy magyar
szár megbízásából restaurálta a Hochkönigsbur- nyomda a XVIIl. században (1891); Károlyi
got, miért sok támadásban is részesült. 1899 óta ki- Fereíic gróf és kora 1705-1741 (I. köt. 1893);
adja a Burgwart c. folyóiratot. Egyéb irodalmi A Harruckern- és a Károlui-c^aLád (1895) Az
mvei: Deutsche Burgen (Berlin 1899—1908); ecsedi uradalom és Nyiregyliáza (1898) A cserEine Burgenfahrt (u. o. 1901) Die Grundlagen neki és tarkei Dessetvffy-család (1903) A debri
zur Erhaltung und Wiederherstellung deutscher uradalom birtoklási tötiénete (1909) József náBurgen (u. o. 1900) Über Verfall, Erhaltung und dor és Károly fölierceg Pesten 1803 1804-hen
Wiederherstellimg von Baudeniímálem (u. o. (1911); Az ecsedi százéves úrbéri, per története
1905). Die Burgen Italiens c. nagy müvébl, me- (1912).
lyet a német császár támogatásával ad ki, 1911.
Éblonissant (franc, ojtsd: ebiaissaan), kápráza;

;

;

—

;

:

;

;

;

;

;

;

—

meg a II. kötet.
tos, vakító.
Ebiar, az egyiptomi Gharbieh tartomány egyik
Ebmarás, általában olyan elbírálás alá esik,
városa mintegy 12,000 arab lakossal.
mint a harapott sebek (1. o) különös veszedelmet
Ebihal, 1. Ebhal, Békahal. Békafélék.
rejt magában, ha a kutya veszett volt. L. VeszettEbingen, város a württembergi Schwarzwald ség.
kerületben, (i9oó) 10,008 lak., vászon-, posztó- és
Ebn (arab), 1. Ibn.
peluche-szö vésse], kalapkészítéssel, t-, szerszám-,
Ebnat, falu St. Gallen svájci kantonban, 1^/,
cip-, ruhakészítéssel.
km.-nyire Wappeltól, a Thur partján, vasút melEbioniták,zsidó-keresztény felekezet az egyház lett, 650 m. magasban, (i9io) 2763 lak., akik pamutels századában. Hegesippus szerint (v. ö. Eusebius szövéssel, festéssel ós hímzéssel, gabonakereskeHist. Eccl. IV. 22) a jeruzsálemi egyházban The- déssel és földmíveléssol foglalkoznak.
buthis szakadást idézett el, mivel Jakab apostol
Ebner Lajos, 1. Deák-Ebner Lajos.
halála után nem lett jeruzsálemi püspökké. JeruEbner, Viktor, Ritter von Eofenstein, osztrák
zsálem pusztulása eltt úgy a püspökükhöz hü ke- orvostanár, szül. Bregenzben 1842 febr. 4. Tanulresztények, mint Thebutis pártja is Pellába (Deka- mányait fkép Brücke vezetése mellett az osztrák
polisz) menekültek s az elszakadtak az e környé- egyetemeken végezte, melyeknek befejezése után
ken tartózkodó Esszenusok (zsidó aszkéta feleke- a gráci egyetem élettani intézetében mint tanárzet) befolyása alá kerültek. így keletkezett az E. segéd, késbb Innsbruckban mint magántanár
szektája, moly mindenben elfogadta a zsidó val- (1870—1873) mködött. 1873-ban Grácban a szölást, de Jézust elismerte Messiásnak, kit azonban vettan ós fejldéstan tanára, 1888 óta Bécsben a
József és Mária fiának tartott.
Máténak cson- hisztológia tanára. Számos, fleg a szövettan
kított -és elfordított evangéliumát is megtartotta. ós fejldóstan körébe vágó jeles munkával gazdaAz E. név eredetét illetleg némelyek Ebiont gította az irodalmat.
jelent

;

—

Ebner-Eschenbaoh

Ebner-Eschenbach, Marié von, szül. Dtibsky
grófn, német költn, szül. Zislawetz morvaerszági faluban 1830 szept. 13. 1848 óta Ebner von
Eschenhach Moritz báró (megh. 1898) altábornagy
nje volt. Elbb drámákkal lépett föl, melyek közül Maria Stuart (1860) és Marié Roland (1867)
fényes sikert arattak. Nyomtatásban még Doktor
Ritter drámai költemény (1871) Die Prinzessin
von Banalien drámai mese (1872) Die Veilchen
c. vígjátéka (1878) jelentek meg. Hírnevét azonban elbeszél mveinek köszöni Erzáhlungen
(1875) Bozena (1876) Aphorismen (1880) Neue
Erzáhlungen (1881) Dorf- und SchlossgeschichZwei Komtessen (1885) Das Geten (1883)
meindekind (3. kiad. 1892) Unsühnbar (3. kiad.
1891) Drei Novellen (1892) Parabeln, Márchen
und Gedichte (1892) Das Schádliche. Die Totenwacht (189-i); Rittraeister Brand (1896); Alté
;

;

:

;
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;

;

hatalomra vágyódó nnek mondják, férje iránt
azonban
volt és tiz gyermeket szült neki.
Mint özvegy Pastranába költözött, hol gyermekei
nevelésének és a gazdaságnak élt. Uralomvágya
azonban most sem engedte nyugodni és hogy po-

h

litikai

befolyásra jusson,

összeköttetésbe lépett

Fülöp kegyencével, Perez-cel (1. o.), kinek szeretje lett, s kit állítólag Escobeco (Don Jüan titkárának) megöletésére beszélt rá, aki R. és Perez viszonyát a királynak besúgta. Perez azután
futásban keresett menedéket, E. hercegnt azonban, ki haragjában tán Fülöpöt megsértette vagy

szerelmi ajánlatait visszautasította volt, ennek
parancsára elbb Pinto, késbb pastranai várában
fogva tartották. A hercegn, aki állhatatosan vonakodott Fülöptl kegyelmot kérni, haláláig fogva
maradt. A Schiller Don Carlos-ában ecsetelt B.
hercegn nagyon eltér a történelmi hségtl. V.
Schulo (1897); Aus Spátherbsttagen (1901); Agavé ö. Muro, La princesa de E. (Madi'id 1877).
Eben, a német Marschall-szigetek legdélibb
(1902); Ein Volksbuch (1909); Altweibersommer
(1909); Genrebilder (1910); Ein Jugendbuch (1910). atollja, a Ralik-láncban a legtermékenyebb sziÖsszegyjtött mimkái 1893 1901. jelentek meg get. Hossza 8 km. Nagyszámú kókuszpálmája
8 kötetben. V. ö. Necker, Marié v. B. (Berlin 1900). évenkint 3—400,000 kg. koprát szolgáltat.
Magyarul megjelent Ismét a régi, ford. Székely
Ebonit, egy Goodyear által 1852. felfedezett
Irén (1899) Krampampuli és egyéb elbeszélések, neme a vulkanizált kaucsuknak (1. o.). Színe barford. Badó Ágnes (1907); A banáliai hercegn nás-fekete V. fekete, szilárdsága és rugalmassága
megközelíti a szaru- és halcsontét. A kaucsukból
(Egyetértés, 1904. évH.
Ebnyelvüfü (nSv., Gynoglossum L.), a Borra- már annak fokozott vulkanizálása által elállítgtnaceae (Érdeslevelüek) család génusza 68 faja ható (100 r. kaucsukra 30—60 r. kén). A kén
mindkét félgömb mérsékelt és szubtropikus tájain, mennyiségének növelésével az E. keménysége
valamint magasabb trópusi hegységekben él, is növelhet, de rugalmassága fogy. Az elektrotöbbnyire ével, szrös. Levelük váltakozó, a vi- mosságot jól szigeteli és posztóval dörzsölve
rágzatuk levéltelen kunkor. Az orvosi E. (Gyno- negatív elektromos lesz; innét gyakori alkalglossum officináié L., itt-ott atracél, Vénusz ujja) mazása az elektromos készülékeknél. Homokkal v.
utak mentén erdirtásokban közönséges 2 éves smirgellel keverve köszörül knek használják.
Ebony oil (növ.), 1. Bauhinia.
növény. Pártája szennyes bíborvörös. Bgérszagú
Ebora, 1. Evora.
füvét (herha cynoglossi) és barnakórgú gyökerét
Eboracum v. Ebtiracum, York angol város
(radix (njnogl. mcijoris) ezeltt köhögés és daganatok ellen használták. Más fajok dísznövények. ókori neve.
Ebrach (v. Kloster-Ehracli), község OberEbe, afrikai város, 1. Ibo.
Eboda, antik város Idumeában, Palesztinától franken bajor kerületben, a Mittel-Ebrach mellett,
délre a Marre vádi mellett. 1904-ben fedezték fel (1910) 1344 lak. Az 1126. alapított, egykor híres
Jausson, Savignac és Vincent. Nabatei sziklasírok ciszterci-apátság most dologház. A 86 m. hosszú
és bizánci romok közt a szentnek tiszlelt Obodes apátsági templom egyike a gót építészet rekirály egy szentélyét találták. V. ö. Miisil A., mekeinek, 50 ablakkal és 12 m. átmérj rózsával. Orgonáját elsrangú mestermünek tartják.
Arábia Petraea, II. 2. rész (Wien 1907).
EbrancliiaAa (állat) a. m. kopoltyútlanok, 1.
Eboli, város Salemo olasz tartományban, a
Sele jobbpartján emelked magaslaton, vasút mel- Ahranchiata.
Ebrard, Johannes Heinrich August, német
lett, (1901) 12,407 lak. Régi kastélyának tornyaiból
szép kilátás nyílik a Salemói-öbölre és Paestum ref. teológus, szül. Erlangenben 18 IS jan. 18.,
romjaira. Róla kapták nevüket az E. hercegek. megh. 1888 júl. 23. Erlangeni teol. magántanár,
majd speyeri fegyháztanácsos. Sokat dolgozott
Az ókorban e helyen állott Ebunim városa.
a
Eboli, Ruy Gomez de Silva, Estremera és Pas- a protestáns unió érdekében, amely miatt
trana hercege, spanyol államférfiú, szül. Portugá- szigorúan luteránus párt hevesen üldözte. E. rendliában 1520 körül, de azután Spanyolországba kívül termékeny író volt. Nevét leginkább isköltözött, ahol II. Fülöp ifjúkori társalgója és ké- meretessé tette Wissenschaftliche Kritik der ev.
sbb befolyásos tanácsadója lett («Gomez király))). Geschichte (Frankf. 1842, 3. kiad. 1868) cím
E. volt a békepárt feje és Álba herceg ellenlábasa. munkája. Fbb mvei közül még megemlítendk
A király hálájának jeléül megtette herceggé és Das Dogma vom heil. Abendmahl und seine Gegranddá és neki ajándékozta Eboli fejedelemséget schichte (Frankfurt 1845, 2 köt.); ChristUche
Fe- Dogmatik (Königsberg 1851) Praktische Theo(Salemo tájékán, Nápolynál). Megh. 1572.
lesége, Anna de Mendoza y la Gerda, E. hercegn, logie (u. 0. 1854) ; Kirchen- u. Dogmengoschichto
szül. 1540 jún. 29., megh. 1 592 febr. 2. A herceg (Erlangen 1865—67). Szépirodalmi mvei Gott1559. vette nül e büszke és szép nt, kit azonban fried Flammberg vagy Christian Deutsch álnevek
az a szerencsétlenség ért, hogy vívás közben fél alatt jelentek meg.
Ébrény, 1. Embrió.
szemét vesztette. Rendkívül ggös, szenvedélyes,
;

;

;

;

;

;

;

—
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;

;
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—

Ebullioszkóp

Ébreszt, 1. (ném. Tagwache, franc, réveüle), ellen több új dietétikus gyógjTnódot jelölt meg.
vagy dobjel arra, hogy a katonák felkeljenek. Schwalbeval együtt szerkesztette a Handbuch
— 2. E. (teng., ném. Auspurren, franc, hrardébas, der praktischen Medizin ctm 5 kötetes munkát

küit-

sgombrabrande, ang. clearing hammocks). Reggel (ayáron 4 vagy 5 órakor, télen 6 órakor) az alvó
legénység felébresztése és utasítása fíiggóágyainak összegöngyölítésére. Éjjel 12 és é órakor
szintén van részleges É., amennyiben az rséget
felváltó legénység ébresztetik fel. Az B. kikötcl.

ben reggel kürtjellel,, különben sípjellel
Ébreszt óra, 1. Ora.
£brietas (lat.) a. m. részegség,

töi-ténik.

mámor;

eb)iosUas, részegeskedés, iszákosság.

Ebro, Spanyolország egyik

föíolyója.

Rheino-

(Stuttgart 1899—1901).

Ebstein étrendje, 1. Soványító kúrák.
Ebstorfi térkép (ném. Ebstorfer WeUkarte).
A lünebui'gi kertüetben fekv Ebstorf porosz városka könyvtárában 1830-ban 30 pergamentlapból összeragasztott s kb. 350 m. magas és széles
térképet találtak, ezt 1891. So)nmerbrodt Emst
rendezte sajtó alá 25 darab, összefügg fénynyomatú atlaszban. Az eredeti a Xni. sz. második
felében késztüt, szerzje alkalmasint angol geográfus, kinek a Herforder-féle hasonló brit térkép

Pis- lebegett szeme eltt. Magyarország a 10. és 11.
uerga forrásához. Mint sebes hegyipatak fut vé- táblán található. A térképek egyúttal természetgig Ó-Kasztilián, majd áttör a Horodada és Men- es néprajzi adatokat és ábrákat is tartalmaznak.
tes Claros között lév szorosvölgyön, a Miranda V. ö. Századok (1891).
Ebszll (növ.), 1. Solanum.
de E.-nál és innen Logronóig a Fels-EbromedenEbszöllöfélék (növ.), 1. Solanaceae.
cében folyik, amely 3800 km* síkság, a lépcssen
Ebsznybánya, Tokodhoz tartozó bányatelep
lejtó térszínen. Ismét összeszkül a völgye Tudela fölött, de ezután kiér az alsó medencéjére, Esztergom vm. esztergomi j.-ban, (i9io) 526 lak.,
amely valamikor beltenger volt, most pedig si- vasúti állomás, táviróhivatal.
Ebszörök, a juh gyapjában kivételesen elforvár, egyhangú steppe nagy kanyarulatokban halad, Zaragozánál homokzátonyai több ágra oszt- duló s pamacsokat képez durva szrök, melyek
ják, ezekben nyár idején kiszárad a víz. Caspeig azonban csak oly testrészeken nnek, ahol a brt
iránya általában ÉK., innen Maquinenzáig K.-re, nyíi'ás alkalmával megvágták, v. a juhászkutya
majd a Ségre felvétele után D.-re folyik és át- marása v. légycsípés miatt megsérült. A gyapjú
törve a Katalóniai parti láncot. Portosánál kiér a értékét csak ükkor csökkentik, ha nagy mennyiparti síkságra, ahol 700 m. széles és elször lát- ségben vannak jelen.
Ebtartás nagyobb városokban csak hat<isági
szik nagy folyamnak. Atortosai huerták (kertek)
elhagyása után, Ampostánál kezddik napégette, ellenrzés mellett lehetséges, mely ellenrzés fesivár, homokos, mocsaras deltája, amely 24 km.-rel jében a gazdák ebadót fizetnek. A bejelentett ós
nyúlik a Pöldközi tengerbe s területe 40,000 ha. megadózott ebeket védjeggyel lá^ák el, amit
Az E. két ágban szeli át a deltát, Ampostától pe- elzetes állatorvosi vizsgálat után ad ki az áüatdig a 14 km. hosszú Canal Nuevo vezet S. Carlos egészségtlgyi hatóság. Az ebekkel való bánást
de la Rapita kikötvároshoz. Egész hossza 750 rendesen külön rendelet szabályozza. A székeskm., vízvidéke 83,500 km*. Mindamellett Spanyol- fvárosban az ebeknek az utcán szájkosarat kell
ország fófolyói közt vízben legszegényebb és ten- hordaniok. Kávéházba, vendéglbe s más nyilvágeri hajék csak Tortosáig hatolhatnak föl rajta. nos helyre v. nyilvános jármvekre ebeket vinni
Vizét öntözésre használják v. hajózócsatornákba tUos. Különösen szigorú intézkedéseket tartalvezetik el. Ez utóbbiak közül leghíresebb a Ca- maz e rendelet a veszettség megelzése érdekénal imperial v. aragouiai csatorna, amelyet V. ben. A kóbor kutyákra razziákat tartanak és kiKároly kezdett építeni. Tudelától 5 km.-nyire kez- vétel nélkül kiirtják. L. Ebzárlat.
ddik az B. jobbpartján, hatalmas zsilippel, s
Ebtej (növ.), 1. Euphorbia.
mp.-kint 14 m» vizet vesz át; Zaragozánál egyeEbtejf ák (növ.), 1. Euphorbia.
sül az E.-val. A balparton halad a sokkal jelenEbtejfélék (növ.), 1. Éuphorbiaceae.
téktelenebb Tauste csatorna. Nagyobb mellékEbtorzsa (növ.), i. Cynomorium.
vizei jobról a Jalon és a Guadalope, balról az
Ebtövisk (növ.), a Rhamnus cathartica L. népies
Aragon, Gallego Ségre.
neve Dunántúl, 1. BengeEbroutófü (növ.), 1. Farkasfii.
Ebollioszkóp (gör.-lat). A bor vagy más olyan
Ebrúd, dorong, mellyel a kerítés lyukán átfutó szeszes ital szesztartahnának pontos és gyors
kutyát a c^íintalan gyerekek felkapják és átvetik
meghatározására szolgáló késziilék, melynek alinnen kiebrudalni, ebrudon kivetni a. m. valakit koholtartalma 257o-nál nem több. A meghatározás
valamely közönségbl, társaságból csúfosan ki- alapját az képezi, hogy minél több szeszt tartaldobni.
maz valamely folyadék, forrási pontja annál alaEbruta (növ.), 1. Artemisia.
csonyabb és közelebb esik a tiszta szesz forrási
Ebstein, Wilhelm, német orvostanár, szül. pontjához, mely mintegy 20 C-kal alacsonyabb
Jaueiben (Szilézia) 1836 nov. 27. Boroszlóban és a víz forrpontjánál. Többféle E. közül legelterBerlinben végezve tanulmányait, a boroszlói kór- jedtebb a Vidal-Malligandféle. A készülékbe biházakban mködött. 1874-ben a göttingeni egj'e- zonyos mennyiség bort teszünk s azt melegítteniro hfvták meg, hol mint a bel orvostan tanára jük, mig forrni kezd, a folyadék gzében elhelyesától

h km.-nyire

ered, közel a

Dueróba siet

;

:

és a poliklinika igazgatója tette nevét ismeretessé.
Ebstein fleg az anyagcsere és a táplálkozás zavarait tette behatóbb buvárlat tárgjává és ez
ninyú munkáiban az elhízás és cukorbetegség
1

hmérnek

kiálló szárán azután a hfok helyett közvetlenül a folyadék szesztartalmát olvaszett

hatjuk

le.

Ez a szeszmeghatározási mód igen

gyors, s ha a készülék jó.O'l—0'2''/o-ig pontos.
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Ebollitio

Ecballium

m. bugyogás, pezsgés.
békahéjat. E.-festés, pikkelyutánzás, porcellánon,
m. elefántcsont E. fossile, ása- különösen Meissenben a rokokó-divat idején bíbortag elefántcsont, mammut-agyar E. tistum, ége- vörös színben volt gyakori.
tett elefántcsont vagy pótléka, csontszén, csontEcardínes (állat), a Pörgekaruak (BracJdokorom.
poda) osztályának egyik rendje. Az idetartozó
Ebura (helyesebben Ehora), 1. Evora.
fajoknak egyenl tekni vannak, zárófogaik és
Eburacnm, 1. Eboramm.
karvázuk nincsen, végbélnyílásuk oldalt nyílik a
Eb ura fakó, történeti nevezetesség mondás szabadba. Ismertebbek a Lingulidák, Discinák
a Rákóczi-korból. A hagyomány szerint az 1707-iki és Craniidák.
Écarlate (franc.) a. m. bíborszín.
ónodi országgylésen mondták a magyar frendek,
mikor a Habsburg-házat trónvesztettnek nyilváÉcart (franc, ejtsd: ekár) a. m. oldalugrás, elnították. Értelme
ebnek parancsoljon a kutya térés. Sokféle vonatkozása közül említendk a
tzsdeügyletek körében a prémiumos árfolyam és
(fakó a komondor régi neve).
Eburin. Különféle tárgyak készítéséhez hasz- a közönséges árfolyam közötti eltérés, továbbá a
nált igen kemény és ellenálló anyag, amelyet stellage-ügyletek (1. Prémium-üzlet) lebonyolítáúgy gyártanak, hogy csontlisztet fehérjével v. sánál az átvételi és a szolgáltatási árfolyamok
vérrel elegyítve, igen ersen összepréselnek és különbsége
a statisztikai vizsgálatoknál a két
egyúttal az egészet felmelegítik. Latry készíti legellentétesebb adat eltérése az átlagszámtól;
Parisban.
kártyajátékban a. m. skart (1. o.).
Eburneatio (lat.), a szivacsos csont tömörüÉcartálni (ekartálni), kártyamüszó, annyit jelése krónikus csonttermel lob következtében, ami lent, mint kártyát kézbl letenni.
Écarté (franc, ejtsd: ekartó), francia eredet
miatt a csont olyan tömör lesz, mint az elefántcsont. Leggyakrabban lues következménye, de kártyajáték. Két személy játszhatja pikett kárbekövetkezhetik a csonttörések után képzdött tyákkal. Mindegyik játékos öt-öt kártyát kap,
csonthegben is, továbbá az izületi végeken idült elbb kettt, azután hármat a tizenegyediket felizületi gyuladások mentén stb.
ütik atoutnak, a többi pedig talonnak marad.
Eburodunum, város a régi Galliában, most Szím'e színt kell adni, ha nincs, atout-t, vagy
ennek hiányában tetszés szerinti kártyát. Aki
Yverdon (1. o.).
Eburonok, a belga Gallia egyik népe a Maas ütött, az ád ki. Ha az elnyös azt hiszi, hogy keközépfolyá&ánál, Aduatuca, a mai Tongern vidé- zében lev kártyával nem tud három ütést szekén. Ambiaxis vezérük alatt 5í. Kr. e. megver- rezni, akkor «proponál», ezzel jelzi, hogy egy vagy
ték ugyan Caesar légióit, de egy óv múlva Caesar több kártyát le akar teimi (ekartálni). Az osztó
megtorolta a vereséget. Az E.-at jórészt kiirtotta, megengedheti, de meg is tagadhatja a vételt, de ha
a maradék beolvadt a szomszéd törzsekbe. Föld- az elnyös nem akar cserélni, akkor az osztónak
jüket a tungok foglalták el.
sem szabad. Ha az elnyös letett, akkor az osztó
hangosan mondja, hogy mennyit cserél . TöbbEburum, 1. Eholi.
Ebusus, sziget, 1. Ibiza.
ször is lehet cserélni. Ha az atout király az elnyösnél van, annak a kijátszás eltt számít egy
Ebüröm (növ.), 1. Dactylü.
Ebzárlat rendelend el, mihelyt az illetékes pontot, míg az osztónak csak a kiadáskor. Aki
állategészségügyi hatóság arról értesül, hogy ve- három ütést csinál, az nyer, egy pontot számít
szett eb, V. csak veszettségre gyanús is van te- ha az összes ütést viszi, két pontot számít, amit
s ha a király is nála van,
rületén. Ilyenkor az ebeket 4rO napig meg kell vole-nak neveznek

Ebur

(lat.) a.

(lat.) a.

;

;

:

:

;

;

;

kötni, az utcán pedig csak biztos szájkosárral,

három pontot ír, ez a nagy vole. Egy játék addig
tart, míg az egyik játékos öt pontot csinál. A játék

pórázon szabad vezetni.
kétszeresen számít, ha az ellenfél egy pontot
Ebzeller (növ.) a. m. Aethusa (1. o.).
e. c, az exempU causa (lat. a. m. példának sem írt.
Écarteur (franc, ejtsd ekartör), a szemrés
okáért) és az ex commissione (lat. a. m. megbí:

zásból) rövidítése.

E9a de Queiroz

(ujtsd: esza

de kejróz).

Jósé Ma-

kitágítására és nyitvatartására szolgáló orvosi
mszer, amely szemoperálásokhoz használatos.

Ecandata (Anura), a Kétéltek (Amphibia)
egyik rendje, melyre jellemz, hogy az idetartozó
f ajoloiak nincsen farkuk. L. Békafélék és Kétéltek.
Ecballium Rich., magrúgd (növ.), a Cucurbitaceae (Tökfélék) család génusza egyetlen faja,
az E. elaterium (L.) A. Rich., a mediterrán terület
jellemz ével füve. Szára hever. Levele szívalakú, húsos, vastag, keményszr. Virága egylakú, sárga. Termése 4—5 cm. hosszú, 25 cm.
gaoval együtt 1870) Uma campanha alegre das széles, zöld, tüskés, sokmag^^i, megérve a nyeléParpas (Lissab. 1890). A Revista de Portugál c. rl rugalmasan leválik s fekete-barna magvait 1
lapot is
alapította. Magyar fordításban megje- m.-nyire is szótlöveü. A növény minden része,
lent
A cintrai út titka (Pesti Hírlap 1886. év- de különösen a termése igen keser. Az ut<'>bbit
folyam).
és nedvét régen sok mindén ellen használták,'
Écaille (ejtad: ekáj, tulajdonképen a. m. pik- különösen vízkórságot gyógyítottak vele. Kertbe
kely), így nevezik a berakásra használt tekns- is ültetik.

ria, portugál regényíró, szül.

Povoa do Varzim-

ban 1845 nov. 25., megh. Neuillyben 1900 aug.
16. Hosszabb keleti utazásai után mint konzul
mködött, elször Habanában, majd Bristolban s
végül Parisban.
vezette be a portugál irodalomba a naturalisztikus irányt. Munkái: crimedo
Padre Amaro (1874, 1880)
primo BasUio (1877);
MandaA Reliquia (1886) Os Maias (1888)
rim Correspondeucia de Fradique Mendes (1891)
mysterio de estrada de Cintra (Ramalhao-Orti;

;

;

;

;

:

;

—

Ecbasis

Ecbasis (cuiusdam

captivi.

t. i.

valamely

105
fo-

—

Eccoptograster

EcclesMll

(ejtsd:

ekkisahiU),

elbb

goly elmenekülése), latin nyelven, leoninus hexameterekben írt középkori állatmese, melyet egy,
az estivali lotharingiai kolostorból való szerzetes
írt 936., abból az alkalomból, hogy a szigorú kolostori fedelem miatt elszökött volt a kolostorból
s ebben a költeményben javulását akarta bizonyítani. A mese egy, a pásztortól megszökött borjú
történetét írja le, amint a farkas megfogja, de a
róka kiszabadítja. Bele van ékelve a beteg oroszlán története is. Elég mulatságos dolog és kitnen rajzolja az akkori kolostori életet Kiadta

város, jelenleg Bradford külvárosa.

tétel alkaloidája.
Eccard, Johannes, német zenekölt, szül. a
thüringiai Mühlhausenben 1553., megh. Berlinben
1611. Korának egyik legjelentékenyebb prot.
templomi énekszerzóje. Augsburgban a híres
Fugger Jakab szolgálatában áUott, 1579 pedig
Riccio mellett másod-, majd els karnagya lett a
porosz hercegnek Königsbergben, honnan 1608.
választófejedelmi karnagyul hívták Berlinbe. Számos népies, de mégis mvészi hatású éneket szerzett.V. ö. Winterfdd, Der evangelische Kirchengesang (1843—47).
Ecce
PUátus
(lat.) a. m. íme az ember
mondta e szavakat, midn a katonák Krisztust
a zsidók királyaként tövissel megkoronázták és
bíborköpenyt adtak rá. A mvészetben Krisztusnak töviskoszorozott és bíborköpenybe öltöztetett

gett átadta.

Önálló angol

—

Ecclesia (gör.-lat.) a. m. egyház (1. 0.).
E. müitaris, É. patiens, E. triumphans, harcoló,
szenved, gyzedelmes egyház aszerint, amint a
földön, a tisztítóhelyen vagy a mennyekben lev
ker. hívek összesége vétetik tekintetbe. Szokás
még megkülönböztetni E. docens és E. discens
;

vagy

obediens. tanító és tanuló

vagy engedel-

mesked egyházat. Amaz a lelkipásztorokat, emez

a többi híveket, a nyájat jelenti. Az E. szó a görög
Exxa/.Eív összehívni, meghívni szóból származik s
jelenti a meghívottaknak összeségét. L. még
Voigt E. (Strassb. 1875).
Ecblastesis (gör., hónaljsarjadzás, növ.), haj- Ehklézia.
Ecclesiae actor, 1. Akfor.
tásoknak rendellenes képzdése a viráglevelek
Ecclesia mater, 1. Anyaeg}/ház.
tövében. E. folytán a kalász újabb másodkalászt,
Ecclesia non sitit sanguinem (lat.) a. m.
a fészekvirágzat kisebb fészket (pl. az álszikfú),
vagy az emyö gyakran kisebb ernyót hajt, mint «az egyház nem szomjazik vér után», az egyházi
gyakran a sárgarépa. E. gyakran szokott lenni a büntetjognak a középkorban az az elve, amely
szerint az egyházi bíróság maga halálbüntetést
szegfüveknél és rózsáknál.
sohasem rendelt el, hanem a halálbüntetéssel sújücbolica (lat.), 1. Magzatüzö szerek.
Hcbolin, az anyarozs egyik ismeretlen össze- tandó egyént a világi hatalomnak kivégzés vé-

Ecclesia praecedit

(lat.) a. m. az egyházat
az elsség.
Ecclesia Ssuictae Crucis, Magyarország középkori földrajzában a. m. Bars-Szent-Kereszt
(Bars), 1075. még Villa Keresztúr, 1246. Oppidium
Keresztúr és Villa S. Crucis de Susal. A XVI.
sz.-on túl Zenthkereszt, alias Keresztúr.
Ecclesia Sancti Jacobi, Magyarország középkori földrajzában a. m. Vág- Szerdahely, melynek létezése már 1313-ra kimutatható, s hol
ma is Szent Jakab tiszteletére felavatott ^yház van.
Ecelesiastes (gör., latinul concionator, héber.
kohelet) a. m. hirdet görög címe Salamon Prédikátor könyvének.
Ecclesiastica (gör.-lat.) a. m. egyháztörtéalakja. Legnépszerbbek Dürer Albert, Tiziano, net. Rövidítve História Eeclesiastica-ból. L. EgyCorreggio, Guido Reni e nembeli ábrázolásai és háztörténelein.
Munkácsy Mihály nagy csoportos képe.
Ecclesiasticus (gör.-lat.) a. mint lelkész a
Eccbymosis, 1. Ekchymosis.
vulgatában (1. 0.) Jézus Sirach könyvének címe.
Eccius, Max Émst, német jogtudós, szül. 1835
Ecclesia viTit lege
(lat.) a. m.
március 21. Porosz igazságügyi szolgálatba lépett, «az egyház a római jog szerint él». A középkor
majd 1874. Greifswaldban a Kreisgericht bírája kezdetén a római birodalom megdlése után a
és egyúttal rendkívüli egyetemi tanár lett, 1877. római jog egyetemes uralma is megsznt és
a birodalmi igazságügyi hivatalba, 1879. a porosz helyébe a hódító germán népek jogai léptek, az
igazságü^yminisztériumba lépett be, 1887. pedig egyház azonban ügyeiben a bíróságtól a római
a kasseli fötörvényszék elnökévé nevezték ki. jog szabályainak alkalmazását kívánta; ez az
Munkája: Erörterungen aus dem Gebiet des állapot mindaddig tartott, míg a közönséges egyVonnundschaftsrechts (Berlin 1876) átdolgozta házjog ki nem fejldött.
Förster Preuss. Privatrecht-jét (7. kiad. u. o.
Ecco, l. Eike.
1896, 4 köt.).
Eccoprotica néven nevezi a gyógyszertan
Eccles (ejtsd: ekkisa), város Laucaster angol azokat az orvosszereket, melyek enyhén hashajcountyban, az Irwell ós vasút mellett, (1911) Bar- tók, s melyek hatására a béltartalom fájdalom
tont s a többi külvárosokat beleszámítva 41,946 nélkül kevés korgás közben bven és normális
lak., híres atlaszszövéssel, pamutipaiTal.
összeállásban ürül ki. Ilyen szerek a manna és
E^clesall-Bierlow (ejtsd: ekkisiau b(rió), kerület mannit, a ricinusolaj, a kén mint sulfur subliYork ang. coxmty West-Riding járásában, (1911) matum lotum és sulfur praecipitatum. Az erö205,633 lak., nagyszer acél- ós vasmúvekkel.
sebb hashajtószorek neve purgantia, míg a legEcclesfíeld (ejt«d: ekkiszfíid), város Yorkshire ersebb szerek a drasztikus hojihait szerek (drasangol countyban, (1911) 22,409 lak., acéláruk és tica). L. Hashajt szerek.
kések készítéséveL
Eccoptoga»terlí?rte<.(inat, Sco/t/^M-sGeoffr.),
Eccleshall (ejud: ekkisíhaii), város Stafford angol a fedelesszárnyuak rendjébe és a szúfélék csacountyban, (i9ii) 5491 lak., br- és cipgyártással. ládjába tartozó bogárnem. Sok faja ismeretes ha-

bomo

illeti

!

;

;

Romána

;
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—

Ecet

zánkban is, mint erdei kártev. Gyümölcsösök- veg oxigénjével B.-sav és vízzé oxidálják, köben fleg a Nagy és a Kis kéregszú (B. pruni vetkez kémiai egyenlet értelmében
Eatz. és rugulosus Ratz.) okoz károkat. L. még
CgH.O^ -f HjO
CjHeO -f- 0.,
Kéregszú és Szúfélék.
alkohol
oxigén ecetsav
víz.
Eccremocarpus Ruiz et Pav. (növ.), a BignoEz a folyamat mclegtermeléssel kapcsolatos,
niaceae (Trombitafafélék) család génusza, 3 faja amelyet a sejtek életmködésükhöz használnak
nyugati Dél-Amerikának csinos kúszó növénye. fel. Ezt az erjedésen alapuló vegyi átalakulást
Három faja délamerikai. Az E. scaber Ruiz et értékesítik a bor-E., gyümölcs-E. készítésében
Pav. chilei szára négyszöglet, szrös, 5—6 m.-re és a szeszbl készített E. gyártásában (gyári E.).
A finom bor-B. készítéséhez még ma is Franfelkúszik. Virága szép hosszunyelü, sárgapiros,
mintegy 2 6 cm. hosszú, hasas, a széle összesz- ciaországban a régi orléansi eljárást használják,
kül, gazdagfürtös. Kertben ós üvegházban te- mely a házi B. -készítéshez ha8onló.A2— 4 hl.-teres

=

;

—

nyésztik. Télen

meg

kell óvni a fagytól.

tölgyfa-hordókat

20—25"

C.

hmérséklet kam-

a növények re- rákban helyezik el és Vs -nyíre ers és forró borpül szerveinek Dingler által megkülönböztetett E.-tel töltik meg, hogy ez az új hordónak dongáiba
6. típusa, és pedig a bikonvex vagy konkávkon- hatoljon és kellemetlen zaniatú anyagait szétvex magvak és termések, gyakran hártyás roncsolja. Ezután 10 1. bort öntenek reá, melyszárnnyal. Ezek homorú oldalukat lefelé fordítva nek felületén rövid id alatt az E.-savbaktériumok
esnek és jelentéktelen fordulásokat végeznek elszaporodnak, hártyát (E.-anyáf és E.-ágyat) alfüggleges tengelyük körül (pl. Eccremocarpus kotnak és az B.-savkópzdés megkezddik. Újabban nemesített E.-gombákkal indítják meg az erscaber, Cochlospermum).
Ecet. Az B. vagy az E.-savas erjedésnek, vagy jedést. Az E.-sav, mint nehezebb fajsúlyú, a hordó
a fa száraz lepárlásának terméke. Jellemz al- aljára száll és helyébe
katrésze az B.-sav (1. o.), amelybl a kereskedés- a könnyebb alkohol
ben kapott E.-félék rendesen csak 3 lO^/o-o* tar- jut. Nyolc nap elteltalmaznak, csak az E.-esszencia tartalmaz 80°/o-ot, tével ismét 10 1. bort
a többi nagyrészt víz. A forgalomban különféle öntenek reá s ezt adB.-et árusítanak, ú. m. bor-B.-et, különféle gyü- dig ismétlik, míg a
mölcs-E.-et (pl. málna-E.), tiszta szeszbl készült hordó felényire megE,-et és fa-E.-et. Az utóbbit nem tekintve, a többi telt. Ekkor a kész E.mind az E.-savas erjedés terméke. A bor- és gyü- nek egyharmadát lemölcs-B. még az eredetének megfelel kellemes bocsátják és a bor felíz- éá zamatanyagokat is tartalmazza, a fa-E. töltést ismét folytatkozmás anyagokat tartalmaz, melyek kellemet- ják. Természetesen a
len ízek, a tiszta szeszbl készült B. pedig semmi leveg bséges
zamatanyagot nem tartalmaz. Mint élvezeti cikk hozzájuttatása
a bor- és gyümölcs-E. legbecsesebb és ezért más céljából a hordó
olcsóbb B.-tel hamisítják. Régebben kénsavval, fels részén lóg- //
sósavval vagy ers fszerekkel ersítették, hogy résekrl gondosE.-savtartalmát látszólagosan növeljék. Ezek a kodnak. Hasonhamisítások ma már ritkábbak, mert könnyen lóképen készí1. ábra. Eceterjesztö hordó.
felismerhetk. Az B. a réz- és ónozott edényeket tik a különféle
megtámadja, E.-savas réz (Grünspan) vagy ón gyümölcs-eceteképzdik, mindkett a gyomorba jutva mérgez ket, mint például a málna-ecetet.
hatású. Gyakran a zománcozott vasbádog edéA házi B. készítésére ugyan a szakácskönyveknyek és az olcsóbb agyagedények glazurája ól- ben többféle elírást találunk, de valamennyinek
mot tartalmaz ha ilyen edényekben sokáig B.-et alapelve az E. -ággyal való erjesztés. A gyári
tartunk, az ólom kioldódik ós mérges ólom-B. E.-et vízzel hígított szeszbl a Schützenbach felképzdik. Ezért B.-et legjobb üveg- vagy porcel- fedezte (1823) gyors-E.-gyártási eljárással készílánedényben tartani és B.-es ételek fzéséhez ne tik. Az E. képzdésére használt álló erjeszthorhasználjunk fémedónyeket. Az E.-et az iparban dók a vörösboros kácikhoz hasonlítanak (1. az
E.-sav, E.-esszencia, B. -savsók készítésére és a 1. ábrát). Az 1—2 m. átmérj, 2—3 m. magas
hengeres vagy kúpos hordók belseje két lyukas
festékiparban használják fel.
E. gyártása. Az E.-et ma vagy E.-savas erje- feneket (D és B) tartalmaz, a közbees tért (A)
déssel vagy a fa száraz lepárolása termékeibl bükkfaforgáccsal töltik meg. Felülrl öntik be
állítják el. Az erjedéssel készült E. alapmve- az B.-kópzdós nyers anyagát, mely 6— 10%
lete az E.-savas erjedés, melynek okozói az E.- szeszt, 20<'/o kész B.-et és az B.-savgomba táplásavgombák. Sokféle E.-savgombát (baktériumok) lásához szükséges anyagokat (sör vagy malátaismerünk, mely közül legismertebbek Bacte- kivonat stb.) tartalmaz. A fels lyukasfenék (D)
rium aceti, B. Kützingianum és B. Pasteuria- nyílásaiba ersített spárgadarabok vagy más alnum. Az B.-savgombáknak az a jellemz saját- kalmas készülék a folyadékot egyenletesen elságuk, hogy híg szeszes folyadék felületén el- osztva, a bükkfaforgáccsal töltött erjedési térbo
szaporodnak, vékony hártyát alkotnak, mely a vezeti. A hígított szesz a forgács nagy felületén
rövid pálcikaszer baktériumok millióit tartal- befelé haladva, az alsó oldalnyílásokon (C) bevemazza. Ezek a mikroszkópos kicsinységü él zetett felfelé haladó levegvel találkozva, B.sejtek a szeszes folyadék alkoholtartn^lmát a le- savvá alakul át és az alsó szitafenéken át a hordó

Eccremocarpus-tipus

(növ.),

—

;

:

—
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ahonnan állandóan elvezetik. A
haladó leveg pedig a fels lyukasfenéken
ÍD) átdugott üvegcsöveken át távozik. Az így
készült E. csak 4^6» o B.-savat tartalmaz. Erósebbet akt ént áUítanak el, hogy az elször kapott E.-et szesszel keverre ismételten hasonló eljárásnak vetik alá. Három mvelettel l2o o-oa
E.-savat kapnak ennél erósebb E.-et erjedéssel
nem készíthetnek, mert ersebb E.-savban az E.savgomba elpusztul. Erósebb E.-et a fa száraz lepáríásának termékébl a nyers fa-E.-bl állítanak el.
A kátránytól elkülönített nyers fa-E. 10«/o E.-

nevezik, mely a legtisztább, alacsony hmérsékleten kristályos (jéghez hasonló) E.-sav. V. ö.
KosrdányT., Mezgazdasági chemiai technológia
Ost H., Lehrbuch der chemischen Technologie
Bersch, Der rationelle Betrieb der Essigfabrikation (1900) ; Hassak, Gárungsessig (1904).
Gryógyecetek : a tinkturák módjára készül
ecetes növénykivonatok, melyek az anyanövény
aromás, ízes és ható anyagait is tartalmazzák.
Hivatalos az acetiim aromaticum, mely illatos
füvekbl, s az acetiim sciUae, mely a tengeri
hagymából készül utóbbi vizelethajtó és nagy
adagban szívméreg.
L. még Ecetek.
Ecetadó, a belföldi felhasználás alá es ecet és
savat, 2'/o faszeszt Q. o.) és 0-4« ^ acetont (1. o.)
és még más, köztük sok kellemetlen zamatú és ecetsav után szedetik. Fennáll Hollandiában, Belszagú oldott alkatrészt és nem oldott lebeg anya- giumban, a Németbirodalom egj^es államaiban
got (kátrány) tartalmaz. Ezt a nyers anyagot és Franciaországban.
Ecetágy, 1. Ecet és Ecetágy baktériumai.
elbb párologtatással tisztítják. Rendesen három
Ecetágy baktériumai. A bor, sör és más alüstös párolót használnak (1. a 2. ábrát). Az
koholos folyadékok felületén, a szabad levegn,

alsó részébe jut,
felfelé

:

;

—

A

néhány nap múlva nyálkás

hártj-a

közben az alkohol ecetté alakul

át.

képzdik, mi-

E

hártya 1^-

kisebb része a tiszta bort v. sört hamar ecetessé
teszi. Persoon (1822) ezt az ecetesit hártyát
Mycoderma-nak nevezte, de Kützing volt az els,
ki 1837. kimondta, hogj' az ecetágyat parányi
pontszer szervezetek alkotják és ezeknek tulajdonította az alkoholnak ecetté való átalakítását
Liebig 1839. az ecetágyat élettelen, szerkezet-

8.

ibn. Három Ostös

pároló.

üstbe töltött nyers E.et gzzel felíorralják, a nélküli fehérjeváladéknak jelentette ki. Pasteur
éB G üstbe jutnak, melyek mésztejet (1864) azonban kimutatta, hogy az ecetes erjeüst- dést valóban parányi él szervezetek okozzák,
tartalmaznak, a leb^'gó szilárd aüyag az
ben marad vi&-za. A mésztej az E.-savat meg- melyeket Mycoderma aceti névvel jelölt meg,
köti, a faszeszt és acetont és más illó részeket a
Hnnsen 1878. azzal a nevezetes felfedezéssel állt
htben folyósítják és azután további feldolgo- el, hogy az eeetágyban nem is egyféle, hanem
zás végett összegjüjtik. A
és C üstben képz- legalább is kétféle faját kell megkülönböztetni az
dött E.-savas mész [CaíC^HjOj),] oldatát meg- ecetes erjeszt szervezeteknek. Jelenleg három
szrik, szárazra
bepárologtatják. A kapott fajt ismerünk jól, valamennyi baktérium. Neveszürkemész 80— 82*"o E.-savasmeszet és 10«'o zetesen Baderium aceti (Kütz.) Zopf: Bjcterium
vizet tartalmaz. Ebbl tömény kénsawal légrit- Kützingiamim Hansen és Baderium Pasteuriakított térbon a tömény 75— 80*/o-os nyers E.- num (Hansen) Zopf. Az alkoholos folyadékba a
8ava| kapják, melyet újra való átpárologtatással levegbl jutnak. Az ecetgyártás elsrangú tétisztítanak (finomítás). Az E.-esszencia az ily nyezi.
módon finomított 80**/o-os E.-sav, mely rendesen
Ecetek, aromásak (illatosak), folyadékelegyek,
még mesterségesen hozzákevert kellemes zamat- y.tinktaraszerü készítmények. Részben illó olajok
anyagokat tartalmaz és karamellel barnára fes- ecetes oldatai, részben pedig illatos fszeres anyatett folyadék. A 95— 100«/,-os E.-savat jégecetnek gokból készülnek úgy, hogy azokat töményebb

gzök

B
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ecetben néhány napig áztatják, majd a kisaj- cékben a bor, sör v. ecetes hordókon is egyaránt
tolt folyadékot filtrálják. Eledelek fszerezésére, az akonanyílás környékén él s igen közönséges.
úgyszintén kozmetikai célokra használatosak. Hossza 3 4 mm. feje, tora s lábai téglavörösek,
Ilyenek pl. az esztragonecet és a füecet (vinaigre potroha feketesárga harántsávokkal; csápjai
aux íines herbes). Az aromás ecet (acetum aroma- barnák, de tövükön sárgák szárnyai átlátszók,
ticum) illó olajok szesszel és kb. G^/o-os ecetsav- némi barnás árnyalattal.
val, a füstöl-ecet illó olajok, perubalzsam stb.
Ecetmérö v. acetom£ter az ecet ecetsavtartalszesszel és ecettel készült oldata. Az aromás ecet- mának gyors meghatározására szolgáló készülék,
sav (acidum aceticum aromaticum) illó olajok és melyet ma már többféle kivitelben alkalmaznak.
ecetsav elegye. Az ú. n. toilette-ecetek mosdóvíz Legelterjedtebb az Otto-féie acetometer, mely
és fürdk illatosítására használatosak. A kölni egyszer kalibrált üvegcs. Bbbe meghatórozott
ecet kb. V/q ecetsavat tartalmazó kölni víz. Az mennyiség lakmuszoldatot és ecetet öntenek és
ú. n. rabló-ecet v. pestis-ecet (acetum quatuor összekeverik, A vörösszín oldathoz addig cselatronum), amelyet régente fertz betegségek pegtetnek hígított ismert titerü ammóniát, míg
ellen óvószerül alkalmaztak és ma is még bete- a vörös szín éppen a kék színbe átváltozik. A begek szobáinak illatosítására v. füstölszerül hasz- osztott csövön az elhasznált ammóniát leolvasnálnak, különféle illatos növényi anyagokból sák és ha az ammoniaoldatot úgy készítik, hogy
ecettel készült tinktura.
1 cm* éppen l^/o ecetsavnak feleljen meg, akkor
Eceterjedés, 1. Ecet.
a leolvasott cm^-ök mindjárt megadják az ecet
Ecetes bor. Ha a bor huzamosabb ideig nyilt ecetsavtartalmát.
edényben, vagy nem tele töltött hordóban meleg
Ecetméz (oxymel), ecet vagy gyógyító ecetek
helyen áll, finom, meg nem türemlö hártya kelet- és méz összeelegyítése és besürítése útján készült
kezik rajta, s ha megszagoljuk, az általános bor- gyógyszerek. Fontosabbak az Oxymel simplex,
szagon kívül különös csíps szagot érzünk (ak- (közönséges ecet és mézbl) Oxymel Scillae (Acecentus, Stich), késbb az izlelésnélis észrevehetjük tum Scillae és mézbl) Oxymel Aeruginis (rézaz ecet izét, s végül torkot reszel ecetizüvé, bor- acetát tartalmú).
ecetté válik. Az B.-t teljesen megjavítani nem
Ecetrózsa v. francia rózsa (növ.), Rosa gallica
lehet ha az ecetnek még csak a szaga érezhet L., kertekben egészen v. félig teljes, sötétpiros
rajta, a pasteurözéssel megölvén az ecetképz virágokkal díszl, alacsonyabb, aprótüskéj, jóbaktériumokat, a további ecetesedésnek gátat vet- illatu faj.
hetünk; az ecetizt azonban már sem savköt
Ecetsav (metánsav, metánkarbonsav, acictiim
anyagokkal, som kénezéssel el nem távolíthat- aceticum), C^B.^0^ v. CH3.COOH összetétel sav,
juk, azért az ilyen bort legcélszerbb ecetté fel- a telített egybázisú sav- v. hangyasav-, v. zsírsavdolgozni. A gyenge bor meleg pincében köny- sorozat második tagja. Színtelen, átlátszó, sajányebben ecetesedik meg; az alkohol nagyobb tos szúrós szagú, savanyú folyadék. A brre csepmennyisége az ecetbaktérium mködését meggá- pentve, fájdalmas hólyagokat okoz. Vízzel, szesztolja, még pedig annál biztosabban, minél hvö- szel, úgyszintén éterrel elegyíthet. A víztl mensebb a pince.
tes E. már 16" alatt fehér, fényl kristályos töEcetesfü (üöv.), a Plantago Coronopus-nak meggé fagy (ezért nevezik jégecet-nek is), amely
Benk feljegyezte neve.
16-ö°-on újból megolvad. Hevítéskor llS^-on íorr
Ecetesszencia, legalábbis 50— 90''/o ecetsavat gze meggyújtható. Fajsúlya 15"-on l'Oö, 20''-on
tartalmaz, melyet a fa száraz desztíUációjánál l'OöO. Vízzel való hígításkor, melegedés és térnyert ecetsavas mészbl készítenek, csak újabban fogatcsökkenés közben, a sav fajsúlya növekedik
sikerült az erjedési ecetet, amely alkoholból ké- és csak nagyobb hígításkor csökken. így a különszül és csak 10
böz higítású E.-ak fajsúlya lö^-on a következ :
12'^lo ecetsavat tartalmaz, 70
SOo/o-ra töményítení éterrel való extrahálás által.
lOO^/o-os E. fajsúlya 1-055
500/o-os E. fajsúlya 1-062
Az ecetsavas mészbl elállított B.-hoz ecetétert
1-071
.
1-052
90 €
.
.
.
40 .
és más kellemes szagú vegyületeket is elegyíte1-075
1-041
.
.
80 .
.
.
30 .
1-073
.
.
•
1-028
70
.
.
.
20
nek, hogy az B. az erjedési ecet zamatját meg-

—

;

;

;

60

közelítse.

Ecetéter, 1. Etilacetát
Ecetevicke, 1. Ecetféreg.

Ecetfa

(növ.),

1.

Rhus.

Ecetféreg, ecetevicke (Atiguillula acefe' Ehrb.), a
Fonálférgek (Nemathelminthes) osztályában az
Anguillulidae családba tartozó állatfaj, keskeny,
fonálforma, hátul kihegyezett testtel, egészen sima
testburokkal, kis szájüreggel, farkmirigyek nélkül nsténye 2 mm., hímje 1 mm. hosszú. Az
ecetben él, még pedig a jó borecetben, és kígyózva
úszik. Ártalmatlan.
Ecetlégy (Drosophila aeeti Meig. v. funebris
Fahr.) A valódi kétszárnyúak rendjébe, a valódi
legyek családjába tartozó rovarnem. Leginkább
muslinca név alatt ismeretes. Hullott gyümölcsön, présházakban, gyümölcskamrákban, pin;

.

t

1-069

c

10

.

.

«

1-014

A

készítmény fajsúlyából tehát nem határozhatják meg E. -tartalmát, de normál lúggal való
titrálással a savtartalom könnyen megállapítható. Az E. aránylag gyenge sav
ásványi savaknál jóval rosszabb, de szénsavnál jobb elektrolit. Tömény kénsavval változatlanul elegyíthet ;
oxidáló anyagok alig hatnak reá. Klór-gáz hatására, a világosságon, klór-B.-ak keletkeznek. Az
B. egybázisú sav sói az acetátok. Eszteréi is is;

;

meretesek.

Reakció : A szabad B. sajátos, csíps, szúrós
szagáról is felismerhet. Sóiban való felismerésére azokat, tömény kónsavval leöntve, enyhén
melegítjük, amikor is az B. szaga érezhet. Ha
pedig acetátot szesz és tömény kénsav elegyével
melegítünk, az ecotóter jellemz szaga árad szét.

—
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Sóinak vizes oldata femk lóridtól, ferriacetát keletkezése folytán, vérpiros színt ölt. Igen érzékeny az ú. n. kakodil-reakció. Ennek létesítésére
száraz acetát és arzéntrioxid keverékét hevítjük,
amikor is fölötte átható, kellemetlen búzn gáz
kakodiloxid keletkezik.
:

ecetsavas aluminiumot (CHs.COO)jAl{OH) tartalfs. 1-023— 1 026. A Bürow-oldat a leggyakrabban használatos antiszepsises folyékony készít
menyek egyike, mert fertztelenít és szagtalanít
anélkül, hogy a seb felületét vagy a brt izgatná
és emellett olcsó is. Az alnminiumacetát e hatásának száraz kötözésnél való értékesítésére manapság estem néven az egyszer bázisos só

maz;

Borecet alakjában az E.-at már az ókorban ismerték. Az alchemiöták desztilláció útján tisztább
(CH3.C00),A1.0H,
savat készítettek. Tömény E.-at 1700 óta állítanak el. A sav összetételét 1814. Berzelius álla- forvieston néven a bázisos aluminiumacetát formiat (CHs.C00)(H.C00)A1.0H, snbestm néven
pította meg.
Az E. növények nedvében, úgyszintén zöld nö- pedig a kétszer bázisos aluminiumacetát:
CH,.COO.Al(OH)a
vényrészekben szabad állapotban és sói alakjában
elfordul észterei számos növényi olaj alkotóré- is használatosak. E készítmények mindegyike
szei. Egyéb illékony zsírsav mellett, csekély meny- színtelen, vízben nehezen oldható por, amelyet
nyiségben, állati váladékok, így húgy, epe és bél- azon módon, v. valamely közömbös porral keverve
sárnak is alkotórésze. Igen gyakran erjedési és fképen hintporul alkalmaznak. A subeston az
rothadási folyamatok terméke, így pl. megalvadt enyhébb, a formeston a legerélyesebb hatású.
Ecetsavas ammónium, 1. Amnwniumacetát.
tejben, sajtban, avas zsiradékban stb. található.
Az erjedéses folyamatok legfontosabbja az ece- Gyógyszerül használatos oldata Spiritus Miridetes erjedés szeszt tai-talmazó folyadékokban reti néven is szerepel.
Ecetsavas bárium, báritimacetát :
mikroorganizmus hatására zajlik le. Nyomok(CHs.COO),Ba
ban a szeszes erjedés során is keletkezik. Számos reakció során, így pl. methylnátrium és készítésére báriumhidroxiddal, bariumkarbonátszéndioxid hevítésekor etilalkohol, v. acetüdehid tal, V. báriumszulflddal ecetsavat semlegesítenek.
oxidációjakor, aceteceteszter elszappanosításakor Hígabb hideg oldatból 3 molekula vízzel, színtelen
stb. acetát, illetleg E. keletkezik. A tömény leg. monoklin ki'istályok alakjában kristályosodik
e
Go/o-os E. (Acidnm aceticum concentratum) és só 24-70-on 2 mol. vizet veszít, ^li^-on pedig a
kétféle hígított sav (a 20Vo-03 Acid. acetic. dila- víztl mentes sóvá alakul. Víz bségesen oldja,
tum, a 60, o-os Acid. acetic. bis dil.) gyógyszerül szeszben oldhatatlan. Oldata lúgos kémlhatásü.
Hevítéskor báriumoxidra, széndioxidra és aceis használatos.
tonra bomlik. A kelmefestésnél és kartonnyomásEcetsavamid, 1. Acetamid.
Ecetsavanhidrid, avhidroecetsav, anhidro- nál pácolásra használják.
Ecetsavas cink, 1. Cinkacetát.
etánsav, C4Hg0j v. (CHg.CO),0, két molekula ecetsavból egy mol. víz (HjO) lehasadása títján keletEcetsavas ezüst, ezüstacetát, CHg.COO.Ag,
kezik. Elállítására 7 sr. víztl mentes, poralakú vízben nehezen (96 sr.-ben) oldható, miért is töménátrium acetátra 5 sr. acetilkloridot csepegtetnek, nyebb nátriumacetát- és ezüstnitrátoldat elegyítómajd a keveréket hevítve, az E.-et ledesztillálják sekor színtelen, kristályos csapadék alakjában kiés rektifikálással tisztítják. Színtelen, szúrós szagú váUk forró vízbl fényl kristáljiük alakjában
folyadék; fs.-a21«onl078: 136-5«-on forr. Vízzel ki'istályosodik. Hevítéskor elbomlik és végül fénem elegyíthet, de azzal lassacskán ecetsavvá mes ezüstöt hagy hátra.
egyesül. Az E.-et acetil-származékok elállítására
Ecetsavas kalcium, kalciumacetát
és a kátrányfestékek gyártásánál kiterjedten hasz(CHs.COO),Ca
nálják.
készíthet ecetsavból, ezt kalciumhidroxiddal v.
Ecetsavas altunininin, ecetsavas agyagföld, kalciumkarbonáttal semlegesítve a besrsített
alumÍ7iÍHmacetát (CHj.COO),Al, csak vizes oldat- oldatból 2 molekula kristályvizet tartalmazó színban ismeretes. Az oldat elállítására aluminium- telen, fényl kristálytk alakjában kristályosodik
szulfát oldatához egyenérték mennyiség bá- ki. Gyárilag nyers sót a faecetbl állítanak el
rium- vagy ólomacetát oldatát elegyítik, majd a (ú. n. barna mész) a desztillált faecetbl készült
csapadék alakjában kiválott bárium-, illetleg nyers só jóval tisztább (ú. n. szürke mész). Víz
ólomszulfátról az oldatot leszrik. Ez oldatból bségesen oldja, szeszben csak kevéssé oldódik.
besrsltésekor, úgyszintén forralásakor, az em- Izzítva kalciumoxidra, széndioxidra és acetonra
lítettszabályos E. bomlása folytán, bázisos só válik bomlik. Ecetsav gyártására, a festiparban, toki. E sajátságán alapszik az aluminiumacetát- vábbá fa és szövetek impregnálására, azok el nem
oldatnak mint pácoló szernek az alkalmazása a éghetvé tétele végett használják.
kelmefestósnél, úgyszintén szövetek impregnáláEcetsavas kálium, káliumacetát, terra foliata
sára, hogy azok vízállókká váljanak. A gyógy- tartari, CH,.COOK, ecetsavnak káliumkarbonátszerülhasználatos aluminiumacetát-oldat (Ligyor tal V. káliumhidrokarbonáttal való semlegesítése
aluminii acetici, Liquor Bürotoi, Bürow oldata) útján készül. Nehezen kristályosodó, színtelen só.
a magyar gyógyszerkönyv szerint úgy készül, Nagyon higroszkópos.Víz és szesz bségesen ol^ja.
hogy hígított ecetsavból és kalciumkarbonátból Szúrós sós íz. 292"-on megolvad és csak élénken
elállított kalciuraacetát-oldathoz aluminiumszul- izzítva bomlik el. Kb. BHo/^-os oldata kálium acefát-oldatot elegyítenek, majd a kiválott csapa- ticum solutum néven hivatalos gyógyszer ; fs.-a
dékról a kalciumszulfátról 2 nap multán leszrt 1-176— 1-18. Ez oldat készítésére hígított ecetés kisajtolt aluminlumacetát-oldatot kellen hí- savat káliumhidrokarbonáttal gondosan semlegegítja megfiltrálják. A készítmény kb. 6<»/o bázisos sítenek és az oldatot a kívánt fajsúly eléréséig
;

:

;

;

;

;

:
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hígítják, V. töményítik.

A káliumacetát

egy,

tleg 2 molekula ecetsavval kristályos,
savanyú sókat is alkot. Ilyen a

mazó

n.

CH3COOK,CH3COOH

megolvad.ACH3COOK,2CH3COOH

a

sói

kb. 4o/o ferrivasat tartal-

és Tinctura ferri acetici aetherea

néven

ismeretes gyógyszer. Mivel a szabályos ferriacetát (az ecetsavas aluminiumhoz hasonló módon)
oldatának melegítésekor könnyen elbomlik hidrolitosan ecetsavra és oldhatatlan bázisos ferriacetátra CH3.COO.Fe(OH)2 és e bomlás, ha a folyadékban sok nátriumacetátot oldunk, teljes, a folyadékból a forraláskor a vas (és az alurainium
is) e bázisos sója alakjában tökéletesen leválasztható. A feri'iacetát (és aluminiumacetát) e viselkedését a kémiai analízisnél a vasnak (és alunii-

összetétel savanyú só (káliumbiaeetát), ez 6 molekula vízzel gj'öngyliázfény lemezkókben kristályosodik a káliumacetát ecetsavas oldatából,
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táttal készült elegye

ille-
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—

össze-

tétel kétszer savanyú só 1120-on olvad. E két
savanyú só hevítéskor 170— 2ü0*'-on ecetsavra és
káliumacetátra bomlik.
Ecetsavas króm, chromiacetat, {CB.^.COO\Cr,
a két molekula vízzel kristályosodó só zöld szín niumnak) kobalt-, nikkel-, mangántól és cinktl
krístálylemezkék, 5 molekula vízzel szürkés- való elkülönítésére értékesítik.
Ecetsav észterei (alkilacetátok) leszármaztatibolya szín kristályos por. A festöiparban használatos oldat készítésére krómtimsó oldatából hatok az ecetsavból CHg.COOH, ha ebben a karszódával lecsapott krómihidroxidot ecetsavban ol- boxil-csoport (COOH) hidrogén-gyökét alkoholdanak. Emellett bázisos sók, pl. CH3.COO.Cr(OH)2 gyökkel helyettesítjük. Színtelen, átlátszó, javais használatosak. A krómiacetát az oldalával részt kellemes zamatú,
bomlatlanul illékony,
itatott és megszárított szövetek párolásakor el- semleges kémlhatású folyadékok; a magasabb
bomlik. Ezen alapszik a só pácolószerül való al- észterek, a tetradecilacetáttól kezdve, szilárdak
kalmazása a festöiparban. Az ecetsavas krómo-só és kristályosíthatok. A folyékony észterek vízben
V. krómoacetát (CH3.COO)2Cr 2 molekula vízzel kissé oldódnak, a szilárdak nem szeszben és étervörös kristályokat alkot. Elállítható krómo- ben mindannyian oldhatók. Közös kémiai sajátklorid és nátriumacetát oldatának elegyítése útján ságuk, hogy víztl (a szilárdak forró vízgztl)
cserebomlás révén. Víz és szesz kevéssé oldja. ecetsavra és alkoholra bomlanak, lúgtól pedig
Levegn oxidálódva megtüzesedik. Sósavas ol- elszappanosodnak, azaz ecetsavas sóvá és alkodatát oxigén-gáz abszorpciójára használják.
hollá alakulnak. A fontosabbak Meiilacetát vagy
Ecetsavas magnézium, magnéziumacetát, ecetsavas metil CH3.COO.CH3 színtelen, mozgé(CHjC00)2Mg, maguéziumoxid-, hidroxid-, vagy kony és illékony, kellemes szagú folyadék fs.-a
karbonátnak ecetsavban való oldása útján készít- Oö-on 0-959, fp. 57- 1». Elállítható víztl menhet. Nehezen kristályosítható. Oldatát bepái-o- tes nátriumacetátból úgy, hogy arra tömény kénlogtatva, ragadós amorf tömeggé alakul. Vízben sav és metilalkohol elegyét öntik, utóbb a keveós szeszben oldódik. Erélyes antiszeptikum sino- réket melegítve, a M.-ot ledesztillálják. Etilacetát
dor néven is árusítják. A festiparban a kromi- vagy ecetsavas etil közöttük a legismeretesebb
acetáttal együtt alkalmazzák.
(1. Miiacetát). Fropilacetát vagy ecetsavas propil
Ecetsavas nátrium, J. Nátriumacetát.
CH8.COO.C3H7 fs.-a 0<»-on 0-910, fp.-ja 101-6"; a
Ecetsavas ólom, 1. Olomacetát.
vele izomer izopropilacetát fs.-a Oi'-on 916, fp.-ja
Ecetsavas réz, 1. Réz acetátjai.
közelítleg 90^ Butilacetát vagy ecetsavas butil
Ecetsavas vas. Az ecetsavas vasoxidul vagy CH3.COO.C4He négy izomer alakja ismeretes.
ferroacetát (CHg.COOjjFe keletkezik, ha fémes Amilacetát vagy ecetsavas amil CH3.COO.C5H1,
vasat ecetsavban oldunk. Négy molekula vízzel 8 izomeriája lehetséges, 5 jobban ismeretes. Egyikristályosodva, zöldes szín kristályok; vízben kük, az izoamüacetát erjedési vagy izoamilalkobségesen oldódik. Levegn e só hamarosan oxi- holból készül ügy, hogy azt, tömény kénsavval
dálódik. A festöiparban használatos oldatát (vas- elegyítve, víztl mentes nátriumacetátra öntik,
pác, vasfekete, fekete pác, vaspirolignit) vaspor- utóbb az észtert ledesztillálják, végül a még
nak nyers faecetben való oldása útján készítik. A szennyes párladékot az etilacetát módjára tisztítsötét zöldesfekete oldatban lév kátrányos-koz- ják. Színtelen, átlátszó, kellemes illatú folyadék,
más anyagok a ferro-só oxidációját gátolják. Az fs.-a 0"-on 0-884, fp.-ja 139". A körtére emlékeztet
oldatot selyem feketére festésénél, gyapotfestés- illatánál és zamatánál fogva körteéter-nék. vagy
nel és nyomásnál használják alkalmazása a ferro- körteolaj-nak (Birnöl, pear-oil) is nevezik és zamasónak bázisos ferri-sóvá, illetve ferri-sóvá való tosításra használják. Az izoamilacetátot a fotooxidációján alapszik. A festöiparban használatos metriában a Hefner-Alteneck-féle lámpában, az
tisztább ferroacetát-oldat ferroszulfát- és ólom- azeltt használatos normálgyoi-tya helyett is alacetát-oldatból készül az oldatot jól bedugaszolt kalmazzák. A Jiexü- és oktilacetát a Heracleum
színtelen üvegedényekben, az oxidáció elkerülésií sphondylium növény illó olajának alkotórészei.
végett, a világosságon (napfényen) tartják el. A
Ecetsavgyök, 1. Acetil.
szabályos ecetsavas vasoxid vagy ferriacetát
Ecetsav sói v. acetátok leszármaztathatok az
(CH3.COO)3Pe oldata úgy készülhet, hogy heve- ecetsavból CH3.COOH, ha karboxil-caoportjának
nyében lecsapott ferrihidroxidot ecetsavban olda- (COOH) hidrogén-gyökét fémes-gyökkel helyettenak. A kb. öVo ferrisavat tartalmazó sötét vérpi- sítjük. E szabályos sók mellett savanyú acetátok
ros szín oldat fajsúlya 1-09. Fénytl megóvott is ismeretesek így pl. az alkálifémek acetátjai
helyen kell tartani, mert a világosságon a ferri-só és a krómiacetát egy (v. két) molekula ecetsavval
ferro-sóvá redukálódik. Mint gyógyszernek Li- alkotnak kristályos ú. n. savanyú sókat, amelyek
quor ferri acetici az oldat neve. Nyolc sr. ilyen a hevítéskor könnyen elbomlanak elillanó ecetterriacetát-oldatnak 1—1 sr. szesszel és etilace- savra és visszamaradó szabályos acetátra. A több;

:

;

;

;

;

;

'

-
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só mellett bázisos vezette. Világhírvé nevét B. drámáival tette,
acetátokat is alkotnak. A szabályos sók vízben amelyekben éles pszichológiai boncolóképesség
oldódnak, fképen az alkálifémek acetátjai szesz- kiváló képzel ervel párosul. Els babéfait
ben is oldhatók. Hevítéskor az alkálifémek ace- a La esposa del vengador c végzettragédia termetté (1874), melyet nagy tetszéssel fogadtak.
tátjai acetonra és alkálifémkarbonátra bomlanak
a nehéz fémek acetátjai hevítéskor elsbbed ecet- Egyéb mvei La nltima noche (1875) En el
savra és bázisos sóra bomlanak, mely ntóbbi csak pufio de la espada (1875) ó locura ó santidad
izzításkor bomlik el. Alkálifémek hidroxidjaival (187Ö); En el pilar y en la cmz (1878); En el
összeolvasztva, az acetátok metánt fejlesztenek. seno de la muerte (1879) Mar sin orillas (1880)
Számos acetát ipari célokra és gyógyszerül is La muerte en los labios (1880) El gran Galeoto
használatos. A fontosabb acetátokat külön ismer- (1887); Heraldo el Normando (1881); Conflicto
tetjük, pl. az aluminiumacetátot 1. Ecetsavas entre dos deberes (1882); Vida alegre y muerte
aluminium, a báriumacetátot 1. Ecetsavas bá- trist€ (1885); Los fanatísmos (1887); Manantial
que no se agota (1890); Los rigidos (1890);
riiivi néven, stb.
Siempre en ridículo (1891); El prólogo de un
Ecetszömörce (növ.), 1. Wius.
Échafaad (franc, ejtsd: esafó) a. m. magaslat, dráma (1891); Un critico incipiente (1891); El
vérpad, melyen a bnösök halálos Ítéletét végre- hijo de Don Jüan (1892) Comcdia sin desenlace
hajtják.
Échafatidage, állvány katonaságnál (1892) Mariana, El gran Galeoto (1881) Mancha
magas falak mögött felállított «lövész-állvány», que limpía (1895) La duda (1898). E. els óriási
mely oly magas, hogy az azon álló lövész a tál sikereivel elhallgatásra birta Ayalát és Tamayo
fels szélére tett fegyverével célba veheti az el- y Baust, akik eltte a spanyol színpad korlátlan
urai voltak. 1905-ben a Nobel-díjon E. Mistrallal
lenséget.
Echallens (ejtsd: esaián), németül Tscherlitz, az osztozott. Darabjai erkölcsi értéke fölött sokat
ugyanily nev járás székhelye Waadt (Vand) vitatkoztak a spanyol kritikusok, ami népszersvájci kantonban, 622 m. magasban a Talent és ségét csak emelte. A németek Fastenrath és Lindau
vasút mellett, (i9io) 1091 lak., földmíveléssel, ga- fordításai és cikkei révén ismerték meg már a
80-as évek elején. Nálunk Patthy Károly sikerült
bona- és marhakereskedéssel.
Écbange (franc, ejtsd: esánzs), csere, váltó; fordításai és a Nemzeti Színház jeles eladásai
teijesztették el nevét. Megjelent magyar fordítáéchanger, cserélni, váltani.
Éclianson (franc, ejtsd: esanzón) a. m. pohár- sai a következk: A nagy Galeotto, Beraardo
nok graiul É., fpohárnok ; E. de l'Empire, a Montilla és Folt, amely tisztít, mind a három
Patthytól Mariana, Roberto de Pedrosa, Az utcai
hajdani Németbirodalom fpohárnoka.
Échantillon (franc, ^tsd: esaStiiiyón) a. m. énekesn ford. Szálai Emil Halálos csend. Rágalom ford. Huszár Vilmos órült vagy szent c. daminta, mustra, próba.
Éehappement (franc, ejtsd ésapmáS), kitérés, a rabját 3-an is fordították magyarra, ú. m. Fenyéri
technikában: gát, akadály. É. a zenében az orgona, Móric, Huszár V. és Szálai E., a színpadon tartóharmónimn s minden fúvó készülékkel ellátott sabb sikert azonban csak a Nagy Galeotto s a
hangszer gépezetében a fúvók fels részén alkal- Folt, amely tisztít aratott nálunk. V. ö. Haraszti
mazott ama fából v. fémbl készült lemez, mely GjTila, E. Bud. Szemle 1891) Szálai E., Új ösa hangok elzárására vagy kibocsátására szolgál. vényen (Fóv. Lapok 1893).
2. E., Migiiel, az elbbinek testvére, ugyanÉcharpe (franc, ejtsd: esárp) a. m. széles szalag, fátj'ol stb., amelynek közepét az egyik vállra csak spanyol di'ámairó, ki Jóséval együtt gyakran
teázik, végeit pedig az ellenkez oldal csípjén osztozott a dicsségben. Miguel inkább a vígjátéösszekötik. A középkor óta a lovagok s késbb a kot mveli, ha nem is oly tüneményes sikerrel,
tisztek használták jelvényül. Utóbb tiszti szolgá- mint Jósé a drámát, de nem silányabb termékenylati jelvény lett, amelyet néha nem a vállra füg- séggel. Megróják benne azt, hogy jobban kedvez
gesztettek, hanem övszerüen /i derék köré csavar- az érzékiségnek, mint a magasabb eszméknek,
tak 1. Öv és VáUöv. En E. a. m. rézsútosan, melyeket fáradságba kerül fölfedezni. Mvei köferdén ; a vívásban rézsútos vágás. Bcharpozás zül nevezetesebbek La faersa de un nino Sin
família En primera clase ; Vivir en grandé La
a. m. rézsútos támadás v. lövetés.
ÉcLhaatfement (franc, ejtsdr esoffmán) a. m. credencial Magdaléna stb. Ez utóbbit Heyse fordításában Berlinben is eladták 1906.
felhevülés, felizgul ás, felháborodás.
Échelle (franc, ^tsd: eseii) a. m. létra; a beÉchéance (franc, ejtsd: eséáSsa), váltó v. más
osztott és a valódihoz való arányt mutató mérték
kötelezettség lejárati napja.
Échec (franc, ejtsd: esek), sakkjátékés e játék a térképrajzolásban.
jp. K.-en kereskedelmi
£. a zenében a franciákkirályának fenyegetését jelz figyelmeztetés. Át- állomás, lerakóhely.
vitt értelemben, a katonai irodalomban
csekély nál a skála.
fontosságú ütközetben való legyözetés, vagy hadEchelles, Les (ejtsd: léieseU), falu Savoie francia
mködésben való sikertelenség.
dépaitementban, 380 m. magasban, a Guiers-VifEchegaray (ejtsd: ecsegariy), 1. Jbsé, spanyol fró, nek, a Rhone mellékvizének partján, (i9io) kb. 700
szül. Madridban 1832. 1858-ban a madridi mér- lak., kbányával, selyemfonással. Egykor fontos
nök-k'épzn a matematika és természettan taná- szti-atégiai hely volt; a Mont-Conis-n átvezet
rává nevezték ki, e tudományszakokban kifejtett vasút a jelentségétl megfosztotta.
monkássága révén pedig 18G8. a tudományos akaÉcfaelon (franc, ejtsd: és'ion) a. m. a létrának
démia is tagjává választotta. Több ízben volt mi- egy-egy foka. Katonaságnál a csapatoknak vagy
niszter, igy legutóbb 190ö. a pénzügyi tárcát is soregrészeknek egymás mögötti akként való felálll-
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most e csoport neve Kuiiszolíiri.
legnagyobbnak Daliche volt a neve. A csoport
régebben több szigetbl állt, mint ma, mert az
Achelous áradásai és iszaplerakódásai folytán
több ilyen sziget (köztük egy nagyobb is Artemisa) egyesült Akarnánia partjával. Itt vívta ki
Don Jüan d'Austria 1571. nagy tengeri gyzelmét
torkolatánál

:

;

men A
pl.

:

a törökökön.

Ezen alakzat minden egyes fokát É.-nak, az
egész alakzatot pedig en ^.-nak nevezik. É.-nak
nevezik különben az ugyanazon az úton egymás
után haladó seregrészek által képezett hadoszlop
egy-egy tagját is. Támadásnál a hátsó É.-ok (lépcsk) az elöllevök tartalékai gyanánt szerepelnek
.ós nagyon hatásosak ellenséges oldaltámadások
elhárítására, valamint a magunk részérl intézend oldaltámadások végrehajtására.
Echeneis (állat), a Csontoshalak (Teleostei)
rendjébe, a Tüskésszárnyuak (Acanthopterygii)
alrendjébe, a Makréla-félék (Scomhridae) csaiádjáha tartozó halnem. Az idesorolt fajokra jellemz,
hogy elüls hátúszójuk tapadókoronggá módosult,
ennek segítségével nagyobb halakra és hajóki'a
tapasztják magukat. 10 fajuk ismeretes, melyek
majdnem az összes tengerekben honosak. Legismertebbek a közönséges gályatartó (E. remora
L.), mely a trópusi és mérsékelt égövi tengereken
kívül a Földközi-tengerben is elfordul, hossza
20—25 cm. a fehérhasu gályatartó (E. naucrates
L.), a nagyon hidegviz tengerek kivételével minden tengerben honos, leggyakoribb az Indiaióceánban, hossza a 90 cm.-t is megközelíti.
Écliereau (franc, ejtsd: esvo, a. m. motring,
pászma), a franciaországi fonalraérték egysége.
A nyers gyapjufonal kereskedelemben 1 É.
22
échevettes (kis pászma), 1 échevette == 44 fonal.
A selyemkereskedelembeii a régi titrálás szerint
476 m., az új titrálás szerint, a lyoni se1 B.
lyemszárító állomáson 500 m.
:

;

^

=

Sclieveria DC.

(növ.), 1.

Cotyledon.

Echeverria (ejtsd, echeveriá), Esiéban, spanyolamerikai költ, szül. Buenos Airesban 1809.,
megh. Monté videóban, számzetésben, 1851 jan.
1829-ben költemény-kötetet adott ki, aztán Franciaországba ment, hol Lamartine és Byron költészetén nagyon fellelkesült. Amerikába való visszatértekor adta ki
c.

:

Elvira ó lanovía dol Flata (1830)

nagyobb költeményét, majd kisebb költemé-

nyeit Consuelos (1834); Rimas (1837); Cautiva
(1837) és Guitarra (1842) címen. Valamennyi költeménye kiváló költi tehetségérl tanúskodik.
Cautiva-ja mesteri rajzát adja az argentínai síkságoknak és lakóinak. Számzetésében irta La
insurreccíón del Su (Montevideo 1849) c. müvét,
melynek éle az
számz, zsarnok Rosas ellen
irányul. Magyarra Körösi A. fordított belle.
Echidna (gör., a. m. kígyó), sgörög mondai

t

alak, kit néha kígyónak, leggyakrabban azonban
félig kígyó-, félig ntí'st szörnynek képzeltek.
Férje T^phon (a pusztító fergeteg) s ettl szület-

nek gyermekei

:

Kerberos, Chimaira, Sphynx,

Skylla, Gorgo, a nemeai oroszlán stb.

Echidna

Eeliinaster (állat), az EcJiinasteridae családba
trópusi és. mérsétartozó tengeri csillagnem.
kelt égövi tengerekben tizenöt faja él ; egy faja

A

(E. sepositus M. et Tr.) a Földközi-tengerben
honos.
Echinobrissns (áiiat), a Szívalakú tengeri sünök (Spatangoidea) rendjébe tartozó tengeri sünnem, melynek fajai nagy fajszámban a középs
és fels-jura-kori, továbbá az alsó-kréta-kori rétegekben fordulnak el most csupán egy faja él.
Legismertebb faja az E. scutatus (Lam.).
;

Echinocactus Lk. et Ottó, sünkaktusz (növ.),
a Cacíaceae (Kaktuszfélék) család génusza. 200 faja
az Egyesült Államok Dny.-i részétl Braziliáig
.

Rendesen gömböly,
köpcös test, ritkábban hengeres kaktuszok a
tömzsi szár hosszában lefutó bordái v. épek vagy
harántul barázdásak, v. szemölcsök sorozatára
bomlik fel. Viráguk nem illatos, tekintélyes nagyságú s a szár csúcsán tskés szörudvarból (areola)
emelkedik ki. Szirmai élénkszínüek. Az elszáradt
sziromlevelektl gyakran koronázott termés meglehets száraz, sokmagvú bogyó. A mexikói, sok
tejnedvet tartalmazó E. Williamsii Lem. teljeés Chiléig

van

elterjedve.

;

sen tüskótlen

;

az indiánusok pellote (olv. pejote)

orvosságnak használják. Ennek igen
közeli rokona, az E. Lewinii Schumann a sztrichninhcz hasonló, igen ers mérget tartalmaz. Egyes
E.-fajokat Mexikóban édeses izüknél és aromájuknál fogva befttként eszek. Brazília száraz
mezin (campo) a legel marhanyájak száraz évszakban tisztán csak nagy E.-fajokkal oltják
szomjukat; a marha ügyesen tudja ket patájával töviseiktl megfosztani, gyakran azonban
a fején és lábán kapott sebekbe belepusztul. Az
ers tüskékkel ellátott E. horüonthalonius Lem.
Mexikónak egyik leggyakoribb és legváltozatosabb E.-faja, mely egész hegylejtket elborít.
Echinocardinm (állat), a Szabálytalan alakú
tengeri sünök (Irregulares v. PetalosticJm) rendjébe tartozó tengeri súnnem. 5 él és több kihalt
harmadkori faja ismeretes. Küls váza mindegyiknek szívalakú ós nagyon vékony falú. A
Földközi-tengerben honosak E. cordatum Gray.
(hossza 4, szélessége 3*5 cm.), E. flavescens A.
Ag. (hossza 3"5, szélessége 3 cm.), E. mediterraneum Gray. (hossza és szélessége 5—6 cm.). Nápolyban Fireto de ferone, Triesztben Pet de delfin néven árulják.
Ecliinocephala (állat), 1. EcMnoderidae.
Echinochloa Beauv. (növ.), 1. Panicum.
Echinococcosis, echinococciis-kór, a háziállatoknak betegsége, melyet a kutyákban élsköd echinococcus-galandféreg (Taenia echino-

név

alatt

:

Hangyászsün.
coccm Sieb.) álcái, az ú. n. echinococcus-hólyagok
v. Oxiae Insulae, így okoznak, ha e galandféreg petéit az eleséggel v.
hittak a régi görögök egy kis szigetcsoportot vízzel az állatok felszedik s a kikel álcák a tüdAkarnánia délnyugati partján, az Achelous folyó ben, májban v. más szervben nagyobb számmal
(állat), 1,

Echiná4ok (Echinades)

Echinococcus

megtelepednek. Növekedésük közben az illetó
szerv szövetét összenyomják, elsorvasztják, ami
a tüd részérl nehéz lélekzésben és köhögésben,
a máj részérói pedig hiányos epeelválasztásban,
makacs táplálkozási zavarokban és lesoványodásban nyilvánul. Néha e szervek tetemes megnagyobbodását is okozzák. Leginkább szarvasmarhák, jahok és sertések betegszenek meg. Elég
gyakoriak e hólyagok a közfogj'asztásra levágott
állatokban is, anélkül, hogy jelenlétüket az életben betegségi tünetek árulnák el. A budapesti
közvágóhidakon 1899—1903. levágott állatok
ilo/o-ában találtak echinococcus-hólyagol-l
kat. Orvosolni e betegséget sikeresen nem lehet. A
terjedése ellen való védekezés céljából a háziállatok eehtnococcusos szerveit el kell ásni vagy elégetni, hogy a kutyák meg ne ehessek s bélcsövükben ne fejldhessenek bellük galandférgek, melyek petéi a bajt újra terjeszthetik. L. még Echino-

—

coccus.

Ecbinococcns (áiiat), a háromtagú ga!andféregnek (Taenia E. Sieb.) hólyagfórge (cysticercus), mely házi emls állatokban (szarvasmarha,
juh, sertés stb.) és az emberben élsködik. A háromtagú galandféreg ivarérett alakja a kutya,
sakál és farkas belében él
a háziállatok és az
ember rendesen a kutyáktól kapják az E.-t,am£nynyiben e féregnek tokba zárt embrióit a kutyák
a bélsárral ürítik ki s ígj' fertzik külsejüket és
környezetüket. A háziállatok és az ember belébe
s innen a test egyéb részébe kerül hathorgas
embrióból keletkezik az E.-hólyag, mely az emberben gyermekfejnagyságúra is nhet, a háziállatokban rendesen kisebb (almanagyságú) marad. Az E. gömbalakú v. gömbölyded, folyadékkal telt hólyag. Vékony fala kívülrl befelé haladva, vékony, rétegezett kutikulából és alatta
csira v. parenchyma-rétegbl (endocyst) áll. Háziállatainkban az E. rendesen ilyen egyszer hólyagalakban marad meg s ekkor acephalocysta v. E.
cysticus sterilví névvel jelölik. Máskor a parenchyma-rétegbl a hólyag falán belül egészen szabálytalan elrendezésben «ivadéktokok» s ezeknek
falán nagy számban (13—20, st több) galandféregfejecskék (scolex) fejldnek; ezt az E.-alakot,
mely rendesen juhokban és sertésekben fordul elö,
E. veterinorum v. E. cysticus feHilis névvei jelölik. Az emberben (ritkábban a háziállatokban)
az E.-hólyagban fiókhlyagok fejldnek, melyek
vagy kifelé, vagy befelé sarjadznak, az elbbi
esetbon a fiókhlyagok az anyahólyag és a gazdaállat fejlesztette kötszöveti tok közé, az utóbbiban pedig az anyahólyag belsejébe kerülnek.
Az ilyen összetett hólyagokat a fiókhlyagok
helyzete szerint E. hydatidosus exogenus (E. granulosus) v. E. hydatidosus endogenus névvel jelölik. A fiókhlyagok száma változó, els sorban
az anyahólyag nagyságától függ. A fiókhlyagok
részben meddk maradhatnak, részben pedig gs^
;

landféreg-fejecskékkel (scolex) ellátott ivadéktokokat fejleszthetnek elfordulhat az is, hogy a
fiókhlyagok újabb fikhólyagokat hoznak létre,
ilyenkor a hólyagok száma több ezerre is rúghat.
A mostanáig elsorolt E.-féleségeket egyrekeszü
E. (E. unilocularis) néven szokás összefoglalni.
Ezzel szemben a sokrekeszü E. (E. multilocula:

ÍUrai

Na^

Echinops
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Larikona.

VI.

ML

ris v. alveolaris) számos, eredetileg lágy kötszövetbe ágyazott 0*1
5 mm. nagyságú hólyagocskából áll, úgy, hogy metszéslapja kocsonyás
rákdaganatra ós nem hólyagféregre emlékeztet.
Sokáig valóban daganatnak nézték tulajdonkópeni természetét és hólyagféreg voltát Zeüer és
Virchow ismerték fel. Leggyakoribb az E. a májban, az összes E. 690/0-a a hashártyán, ritkább a
tüdben, vesében, izmokban, csontokban stb., ahol
a helyzetének megfelel tüneteket okozza elég
gyakran áttör pl. a tüdben a hörgkbe, a vesében
a vesemedencébe stb., ilyenkor a beteg az E.-hólyagokat kiköpi, ki vizeli stb. Magj'arországon az
E. nem nagyon gyakori. Olyan helyeken, ahol sok
kutyát tartanak, jóval gyakoribb az E. is, pl. Izlandban Pinten betegeinek S^/o-a volt B.-szal fertzve, Németország és Ausztria nagyobb városaiban a boncolásoknál 0-11— 2-43''/oban találtak
E.-t. A monai'chiában leggyakoribb az E. állítólag
Dalmáciában, de pontos számadatok nem áUanak
rendelkezésre. Legjobb óvószer a kutyáktól való
tartózkodás, mert simogatasuk alkalmával fertzheti meg magát az ember legkönnyebben.
Ecliinocyanias, a Clypeastridae családba
tartozó Szabálytalan test tengeri sünök (hregulares) egyik neme. Héja alacsony, tojásforma,
vastagfalú 4 ivamyílása van. Két faja ismeretes a felsö-krétakori rétegekbl, a tertiárben számos faja élt, ma mindössze egy faja ismeretes,
nev. az E. ptisilltcs Gray, mely a Földközi-tengerben és az Atlanti-óceánban honos; hossza

—

;

;

;

1

cm.

£cliinoderes

(áiut),

1.

Echinoderidae.

Echinoderídae {Echinocephala, áiiat), a férgeknek mostanáig még bizonytalan rendszerhelyzet csoportja; rendesen a Kerekesférgek (Rotatoria) közé számítják, egyes rendszerezk pedig Kinorhyiicha néven a Férgek önálló rendjének tekintik. Jellemz reájuk gytani

rkre osztott brvázuk és horgokkal ellátott kitolható ormányuk. Ismertebb nemek: Echinoderes és Echinopharynx ; utóbbi az iszapban él,
szeme nincs.

Ecfainodermata (áuat), Tüskésbrek.
Echinoidea (állat), Tengeri sünök.
Ecbinometridae (áiiat), a Szabályostestü
tengeri sünök (Regulares) egyik családja. 34 él
1.

1.

faja ismeretes, melyek 9 nembe tartoznak. Számos kihalt fajuk ismeretes, néhány a felsjurából
és a krétából, legtöbb a tertiarbl. Közönségesebb

nemek: Strongylocenfrotus (l. o.), Sphaerechinus.
Echinomefra és Heterocentrotus.

Echinopharynx (állat), Echinoderidae.
Echinops L., labdatövis (döv.), a Compositae
1.

(Fészkesek) család csöves virágú génusza; 70 faj a
legnagyobbrészt a Kelet növénye, de több faj
Dél-Európától és a mediterrán vidéktl Japánig
el van terjedve, egyesek Afrika tropikus részén.
Kórós növények, szárnyas metszés levelekkel,
kék V. fehér virágokkal, melyek egy virágú fészkeikkel nagy, labdaszer gömböly csoportban
egyesülnek. Az E. sphaerocephalus L. Spanyolos Franciaországtól az Altai hegységig elterjedt.
1—2 m. magas, szárnyas hasábú levele alul fehér
molyhn. Virágzata fehér. Nálunk bokros helyeken elég gyakori, másutt kertbe ültetik. Magról

—

Eohinopsis

lU

V. tökedarabról könny szaporítani. Parkba vagy
nagyobb sétaterekre célszer, egyszeri ültetés
után alig kíván gondozást. Az E. ruthenicus MB.
(szamárkenyér) kék virágai 4—6 cm. átmérj

Echlnus

emberek is megeszik. E.
hominis Lambl, gömböly ormánya 12 harántsorban elrendezett horoggal van ellátva 5'6 cm.
hosszú egyetlenegy esetben találták egy fehérgömbben állanak, szára barázdás, levele az akan- vérüsógben elhalt gyermek belében.
Ecliinosperinaiu Sw. (Lappula Mönch,
tuszóhoz hasonló, visszája ezüstmolyhú. Itt-ott
kertben díszlik. Hazánkban a homokot kedveli, növ.), a Borraginaceae (Érdeslevelüek) család génagy gyökerével a homokot megköti (pl. a temesi nusza 50 faja leginkább az É.-i mérsékelt övben
homokpusztán), elporladó részeivel pedig humusz- van elterjedve, néhány azonban Dél-Afrikában és
Ausztráliában. Egyéves v. ével füvek többnyire
tartalmát gyarapítja.
Echinopsis Zucc. (növ.), kaktusznövény, mely- keskeny, váltakozó levelekkel, apró virágokból
nek szisztematikai helyzete a Cereus meg az álló, az alapján leveles kunkorvirágzattal. TerEchinocadus közé esik. Amazéval hosszúcsöv mésüket, 1—2 sorban, kampós serték borítják.
virága, emezével a szögletes, szúrós törzs tojás- Parlagokon, tarlókon közönséges az E. lappula
dad vagy gömbölyded alakja a megegyez. Mint- Lehm. (Lappula echiiuita Gilib). Virága 3—4
egy tíz faja Dél-Araerika D.-i felében honos. Vi- mm. hosszú, élénk kék. Háromoldalú termése a
ráguk nagy vagy igen nagy, zöldesfehér vagy szögletein álló horgas sertékkel belekapaszkodik
rózsaszín, este nyílik, reggel záródik. Termetük ruhába, állatok szrébe (koldustetü) stb. Az E.
ós viráguk kedvéért több fajt Európában is kul- myosotis (L.) füvét, mint herha cynoglossi minoris-t úgy használták, mint az orvosi ebnyelvü
tiválnak.
Echinorbynchosis, az óriási buzogányfej ü fét (1. 0.).
Echinosphaerites (állat), a Gystoidea-oszféreg (Echinorhynchus gigás Goeze) okozta bélgyuladása a sertéseknek, ami malacok között tályba, a Hydrop horidae-r enábe tartozó, kihalt
nem ritkán sok elhullást okoz. E féreg fejletlen tüskésbr-nem, melynek fajai igen gyakoriak
alakja a cserebogár (Melolontha vulgáris) és Észak- és Közép-Európa sziluri rétegeiben. Legrózsabogár (Cetonia aurata) lárváiban él, melye- ismertebb faj az E. aurontium His.
Ecbinostomam cchinatam v. Distomum
ket a föld túrása közben a sertések felszednek. A
vékonybél nyálkahártyáján megtapadva, több ho- echinatum, 1. Mételyek.
EcMnothnridao (állat), a Szabályos test
rogsorral fegyverzett ormányukat befúiják mólyen a bél falába s ha nagyobb számban vándorol- tengeri sünök (Beyulares) egyik családja. A hónak be, hevenyós vagy idült bólgyuladást okoz- jukat alkotó lemezi'k kis mértékben elmozdíthanak, ami étvágytalanságban, nyugtalanságban, tók. 2 nem és 12 faj ismeretes. Legközönségesebb
lesoványodásban, fiatal állatokon görcsös rángá- az Asthenosoma varium Grube, mely a Kínaisokban nyilvánul. A betegség természetét a peték- tengerben lordul el testének átmérje 6 cm.,
nek a béltartalomból mikroszkóppal való kimuta- tüskéinek hossza 1-5 cm.
Ecliinas (áuatj, a Tüskésbrek (1. o.) törzsébe,
tása derítheti ki. Orvoslása kevés sikerrel kecsegtet. Féreghajtó szerekkel lehet kísérletet tenni. a Tengeri snok (Echinoidea) osztályába, a SzaVédekezés céljából a cserebogár álcáinak irtása bályos tengeri sünök (Begulares) alrendjébe tai'és a sertések szántóföldekeu való legeltetésének tozó állatnera. Tizenhárom él és több kihalt,
eltiltása ajánlható. E.-ban megbetegednek néha a eocén- és pUocénkori faja ismeretes. L. Tengeri
kacsák, libák és hattyúk is, ha apró rákokkal az sünök.
Echinus (gör.), az építészetben a dór oszlopEchinorhynchus versicolor Eud., Echinorhynchus filicollis Rud. és Echinorhynchtis sphaero- fnek alkotórésze (1. az ábrát) egy tálalakuan
cephalus Brems. álcái nagy számban a beleikbe kiduzzadó korong (a), melyen a négyszögletes
jutnak, ahol hasonló gyuladást okoznak, ami bél- abakusz pihen (b), az oszloptörzstl (d) az annuiik
hurutban, lesoványodásban és vérfogyottságban (c) választják el. Az E. magassága körülbelül
nyilvánul. Kivételesen emberben (Lambl), azonkívül kutyában és nyúlban is megtelepednek ilyen
férgek. L. még Echinorhynchus.
£cliinorliyiiclia8 (állat), a Buzogány fejek
(Acanthocephali) rendjébe tartozó féregnem. Bél
és lárváikat nyersen az

;

;

;

;

:

nélküli, fonálférgekhez hasonló

test

me-

férgek,

lyeknek több horogsorral fegyverzett, behúzható
és kiölthet ormányuk van. Ismertebb fajai
E.
gigás Goeze (óriás buzogányfej féreg), teste
:

hosszúranyúlt, hátrafelé fokozatosan elvékonyodó,
ormánya majdnem teljesen gömbalakú és 5—6
hárafelé hajló horoggal van ellátva a hím 10— 15,
Echinus.
a nstény.30— 50 cm. hosszú; petéi hárraashójuak
és 008- 0*1 mm. hosszúak lárvakorában a cserebogár, rózsabogár, Amerikában pedig a Lach- megegyezik az abakuszéval profilja eleinte kinostema arcuata nev bogár kifejlett alakjaiban duzzadó, puha, késbb i'gyenesebb. Gyakran fesés lárváiban él ezekkel kerül az emls állatok tett, hegyeivel lefelé álló levélékítménnyel van
bélcsövébe leggyakoribb a sertés vékonybelében; díszítve, vagy a rómaiaknál kifaragott tojás-soremberben is elfordul, különösen gyakran talál- ral. Az ábra az olimpiai Zous-templora oszlopföták Dél-Oroszországban, a hol a cserebogarakat jét ábrázolja, majdnem egyenes E.-szal.
;

;

;

:

;

-
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Echion, a görög mondában Pentheus apja,
egyike amaz öt óriásnak, kik Kadmost Theba fölépítésében segítették. Felesége Agaué, Kadmos
leánya.

Écliiqaier (franc, eiitsd: esikjé) a. m. sakktábla;
a katonaságnál : a csapatoknak két v. több vonalon akként való felállítása, hogy a hátrább lev
harcvonal csapata az eltte lev csapatok közötti
térköz mögé jusson pl. így
;

I

I

I

—

Echtier

Echter, 1. Jiditis (mespelbronni), wörzburgi
hercegpüspök, szül. 1545 márc. 18., megh. 1617
szept. 13-án. Tanulmányait francia, német, belga
és olasz iskolákban végezte. 1567-ben wtirzburgi
kanonok, 1573. u. o. hercegpüspök lett. Az ellenreformáció egyik vezéralakja s a trienti zsinat
határozatainak leglelkesebb pártfogója volt. 1582.
megnyitotta a würzburgi egyetemet s annak
vezetését a jezsuitákra bízta. 1579-ben
alapította a híres Juliushospitalt Würzburgban. Életr.
Buckinger (1843) Pedraglia (1876).
2. E., Michael, német fest, szül. Münchenben
1812 márc. 5., megh. 1879 febr. 4. A müncheni
akadémián tanult és különösen az ú. n. nazarénus
festk hatása alatt állott. 1847-ben Kaulbachnak
segédkezett a berlini múzeum nagy falképeinek
elkészítésében. Nagy történeti festményei köztil
kiemelend A magj'arok veresége a Lechmezn,
a müncheni Maximilianeumban.
Echter dingen, jelentéktelen német falu a
württembergi Neckar járásban, vasút mellett,
(1905) 2006 lak. 1908 aug. 5. itt robbant föl és
pusztult el Zeppelin gróf els léghajója. A pusztulás emlékét Zeppelin gróf dombormv arcké;

Elször a rómaiak, késbb Gusztáv Adolf, a svédek királya alkalmazta elszeretettel ezt a harcrendet, mely elvétve még ma is használatos.
Franciaország É.-i tartományaiban a francia forradalom eltti idkben a korona-illetéki ügyekbon véglegesen dönt bíróságokat is É.-nek nevezték. L. még Átkelés és Exchequer.
Échiquier-szigetek, L Ninigo-szigetek.
Echites L. (növ.), 1. Hafnalszépe.
Echium Toum., kigyószisz, kígyófü, ördögfarku kóró (növ.), a Borraginaceae (Érdeslevelüek)
család génusza 50 fajjal Európában, Ázsiában,
Afrikában. Kórok v. kis cserjék. Az E. vulgare
L. V'j 1 m. magas, sörtés kóró. Porzója és kétágú bibeszála hosszan kinyúlik kék virágából.
Mezkön és hegyeken közönséges, a méh szorgalmasan látogatja, a jószág a durva serte miatt
nem igen bántja. Virága a kígyó sziszeg szájához hasonlít. Hazánkban még az Í7. n<6rMw Joc-.
(piros kigyósziáz, Aldhius füve, 1. o.) meg az É.
altissimum Jacq. közönséges. A régiek kígyómarás ellen orvo^got kerestek bennök, különösen

—

—

:

pével díszített oszloppal örökítették meg.

Echtermeyer, 1. Ernst Theodor, német író,
Liebenwerdában 1805., megh. Drezdában
1844 máj. 6. Zeitzben s utóbb Halle-ban gimná-

szül.

ziumi tanár volt. Ruge Arnolddal a Hallische Jahrbüchor c. igen befolyásos radikális irányú kritikai
folyóiratot alapította. Lefordította Goethe és Schiller válogatott költeményeit latinra (1833) és közre-

mködött Henschel és Simrock jeles mvében Die
:

Quellén des Shakespeare (1831, 3 köt. A 2. kiaz els faj volt nevezetes. Gyökere és zöld részei- adást Simrock egyedül írta). Nagyon elterjedt
nek régi offlcinális neve radix et herba echii s. Mustersammlung deutscher Dichter c. antoló:

huglossi agrestis s. írjpen'ni. Vértisztltó, epilepszia
és kígyómarás elleni szernek használták.
Echinr oidea (Sertéscsillagférgek),Sí Csillag-

férgek

(I.

0.)

egyik rendje.

Echiarns

giája (1837, 34. kiad. 1903),
2. E., Kari, német szobrász, szül. Kasselben,
1845 okt. 27., megh. 1910 júl. 30-án. Drezdában
Háhnelnek volt tanítványa. Mvei közül kiemelendök: Táncoló faun és bacchánsn szobrai a
drezdai udvari színházban Harcias Frigyes választófejedelem szobra a meisseni várkastélyban

Gsillagférgek.
a visszhang megszemélyesítését
képvisel nimfa, kirl sok bájos regét talált ki a
görög képzelet. Megátkozott állapotban belészeret Abt Ferenc zeneszerz és Bugenhagen reformátor
a szép Narkissosba s viszonzatlan szerelme any- emlékszobrai Braunschweigban, Bismarcké és
nyira elsorvasztja, hogy végre már csak a hangja Immermanné Magdeburgban, a dortmundi és
maradt meg. L. még Visszhang.
unnai harcosemlékek, stb.
Echó City, a Paciflc vasút állomása ütah államEchtemach (Echiern), a hasonló nev kanton
ban, az Echó Canon közelében, a Great Salt La- székvárosa Luxemburg nagyhercegségben, a Sure
kétól K.-re.
(Sauer) és vasút mellett, (i905) 3477 lak., cser-,
Echokinests (gör.), némely elmebajosnak az gz- és fürészmalommal, olajprésekkel, vászon-,
a szokása, hogy társainak cselekedeteit utánozza. juta- és posztószövéssel, brgyái-tással, fayenceEcholalia (gör.-lat.), elmebajosoknak az a és kocsikészítéssel, egykor gazdag bencés kolosszokása, hogy minden hallott szót, beszédet utána torral, amelynek épületeiben ma porcéi lánfestömondanak.
iskola van elhelyezve. Az E.-i kolostor krónikája
Echteler, Joseph, német szobrász, szül. Legau- (kiadta Wattenbach 1878) néhány megbízható
ban 1853 jan. 5., eleinte kfaragó volt, azntán adatot tartalmaz a tatárok betörésérl (1241) és
Stuttgartban és Münchenben szobrászatot tanult. Erdélyben tett pusztításairól. V. ö. Ri<tch, Korr.
1884— 87-ig az északamerikai Egyesült-Államok- Blatt, 26. évf. Nevezetessége a városnak a köban élt. Neve különösen uralkodókról (I. Ferenc zépkorból fenmaradt Vitus-tánc körmenet.
József király, I. Vilmos német császár, II. Sándor
Echtier, Adolf, német fest, szül. Danzigban
cár, stb.) készített mellszobrai ós emlékérmei ré- 1843 jan. 5. Tanulmányait a velencei akadémián
vén vált ismertté, de vallásos és mitológiai tárgjú kezdte el, majd Bécsben és Münchenben (W. Dieznagy müvekot is készített. Ez utóbbiak közül nél) képezte tovább magát. 1877- bon Parisba megy
leginkább Peirithoos harca a párduccal csoport és onnét csak 1888. tér vissza Münchenbe. Kezválik ki.
detben a velencei nép életébl fostett egyes jele-

Echó

(gör.)

(áiiju), 1.

;

se

Bohuca

neteket, utóbb azonban a falusi genrefestésre adta

magát. Legsikerültebb müvei közé tartoznak:
Egy család pusztulása Lebukva Fölolvasónö
A játékosok Nehéz feladat Marietta Az atyai
házból kizve stb.
Echuca (ejtsd: ecsuka), város Victoria ausztráliai
brit gyarmatban, 64 km.-nyire Doniliquintöl, a
Murray és Campapse összefolyásánál, vasút mellett, (1901) 4075 lak., nagy víztartóval; gyapjukereskedéssel. A Victoria és Uj -Dél- Wales közti
kereskedelemnek középpontja.
Ecliaja (növ.), nyílméreg, 1. Adenium.
Ecliymosis, 1. Ekchymosis.
Ecija (ejtsd: esziha), a rómaiak Astigi Colonia-ja,
város Sevilla spanyol tartományban, a Genil balpartján, vasút mellett, (i9oo) 24,372 lak., olaj;

;

;

;

;

présekkel, brcserzéssel, csipkekészítéssel és szöviparral. A Genil, amely gyakran kiárad és a

város környékét így egészségtelenné teszi, itt szk
völgyben folyik. B.-ban nagy a meleg ezért a várost Sarten de Bspana-nak (Spanyolország sütlábosa) gúnyolják. Bár utcái szkek és kanyargósak, kertjeivel messzirl kellemes hatást tesz.
Belsejében a karcsú minaretek, a rikító színekre
festett porcellánnal fedett tornyok és házak, a tarka
színekre festett és girlandokkal ellátott épületek
a városnak sajátszer jelleget adnak. Környéke
;

termékeny.

Eciton

—
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(áuat),

a hangyák egy neme. L.

Han-

gyák

és Bablóhangifák.
Eck Bálint (Ecícius), humanista a
felében ; szül. LLndauban 1494., megh.

Eckardt

nov. 13. Eck sváb helységben, megh. 1543 febr.
10. Ingolstadtban, ahol 1510 óta haláláig mint a
skolasztikus teológia tanára az egyetemen
ködött. Tizenkét éves korában már bölcsészeti és
klasszikus nyelvészeti tanulmányokkal foglalkozott elbb Heidelbergben, majd Tübingenben
teológiát, a breisgaui Freiburgban pedig jogi és

m-

matematikai tanulmányokat végzett. Nagy tudományával és vitatkozó készségével, mint tanár,
nagy hírnévre tett szert. Luther tételei ellen

cím

Obelisci
vitairatában foglalt állást s emiatt
Karlstadt-tal, késbb Lutherrel is vitába elegyedett 8 utóbb kieszközölte a Luthert kiközösít
bullát. Fmunkája : De primatu Petri 1520. jelont
meg. 1521. ós 1523. a hitújítás ügyében Rómában
járt. 1524. részt vett a regensburgi konventben,

1525. Németalföldön és Angolországban, 1526.
pedig Svájcban folytatta a harcot a reformáció
ellen, melynek terjedését a badeni tárgyaláson,
mint Oekolampadius ellenfele igyekezett meggátolni. Az 1530-iki augsburgi birodalmi gylésen
tevékeny részt vett az augsburgi hitvallás cáfolatára írt oonfutatio elkészítésében és 1540— 41.
részt vett a wormsi, illetve regensburgi vallásvitákban. Teológiai vitaírásainak gyjteményes
kiadását Operum Jo. Eckii cx)ntra Lutherum toffi.

—

IV. (Augsburg 1530—35) maga láttael kozmograílkus és földrajzi munkáit kéziratban a müncheni egyet, könyvtárban rzik. V. ö. Wiedemann,
Dr. Joh. Eck (Regensburg 1865) Albert a Zeitschrft für hist. Theol. (Gotha 1873) hasábjain
I

;

;

XVL sz. els

1550 körül Günther, Eck als Geograph (1894).
Eckardt (Eckarf, Eckhart, Eckelmrt) mester,
Bártfán. A krakói egyetemen tanult ós 1514. els
Ízben jött hazánkba és Esztergomban lett tanár, a német miszticizmus megalapítója, mely a német
de a Dózsa-féle pórlázadás elöl Krakóba mene- filozófia fejldésére nagy hatással volt. Szül. 1260
kült. 1517. másodszor jött hazánkba s Bártfán táján, valószínleg Strassburgban, megh. 1329. A
telepedett le nevelje lett Thurzó Elek gróf Or- domonkosok rendjébe lépett s talán hallgatta Aisolya nev leányának, majd a krakói egyetemen bertust. 1316-ban Strassburgban találjuk, mint a
tanította a költészettant; Thm*zó ajánlatára a rend fmesterének helyettesét, onnét a Majna
bártfaiak iskolaigazgatóvá, késbb fbirájukká melletti Frankfurtba ment. Itt érte elször az eretválasztották (1539—41). 1525. áttért a lutherá- nekség vádja, de fólmentetott. 1325-ben újra vizsmaradt I. Ferdinándhoz, akinek gálat alá fogták s ekkor meg is tiltották neki a
nus hitre, de
Fels-Magyarországon sok szolgálatot tett. Kz nép eltt hirdetni spekulatív tanításait. 1327 -ben
ékesszóláson ós a költészeten kívül jártas volt az a kölni érsek újra vád alá fogta. B. a pápához
orvostudományban is. Irt és kiadott számos latin fólebbezett s a kölni kolostor templomában föltételesen visszavonta tanításait. 1329 március
elegiát, epigrammát, epikus és alkalmi verseket
emlékezetes munkája : De arte versiflcandi opus- 27-én jelent meg a pápai bulla (dn Coena domini»,
culum, Cracoviae 1515 (több kiadást is ért, 1521, mely E.-nak 28 tótelét részint mint eretneket,
J., V. E. Ung. Revue, 14. évf. részint mint félreórthett elitéli, de E. már ak1539). V. ö.
Eck, 1. Brnst Wilhelm Eberhard, német jog- kor meghalt volt. Nem az erkölcsi tanítást tekinti
tudós, szül. Berlinben 1838 aug. 21., megh. u. o. fdolognak, hanem Isten valódi megismerését.
1901 jan. 6. 1871-ben rendkívüli, 1872. rendes Istenrl való tanítása igen közel áll a panteiztanár lett Giessenben. 1873. Halléban, 1877. Bo- mushoz. E. kiváló prózaíró, aki nagy hatást tett
mvei Die soge- kortársaira iskolája két irányra szakad. Az
roszlóban, 1881. Berlinben.
nannten doppelseitigen Klagen des römischen u. egyik eretnek, panteista, a másik E. tanítását
gemeinen deutschen Rechts (Berlin 1870); Die az egyházhoz közelíti. V. ö. Lásson, Meister E.
Verpílichtung des Verkáufers zur Gewahrung des der Mysüker (Berlin 1868) s Ueberweg II. köEigentums nach römischen und gemeinen deut- tetében ugyancsak Lassontól a 36. §. ; Jundt,
schen Rechts (Halle 1874) ; Die Stellung des Ér- Essai SUT le mysticisme spéculative de maltre p].
ben, dessen Rechte und Verpflichtungen in dem (Strassburg 1871) Preger, Geschichte der deutEntvmrf eines bürgerlichen Gesetzbuches für das schen Mystik im Mitteialter (I., Leipzig 1874);
Deutsche Reich (Berlin 1890) Vortráge über das Denifle, Meister E. lat. Schriften und die GrundRecht des bürgerlichen Gesetzbuches (u. o. 1908, anschauungen seiner Lehre 1886 (Archív, für Lit.
;

h

Bamh

F

:

;

;

;

folytatva).
2. E.,

Qémet

Johann Mayr

u.

hitújítás leghevesebb ellenfele, szül.

Kirchengesch.

d. Mittelalter.-ban).

Eckardt, Jvlius von, német publicista, szül.
1486 Wolmar liviandi városban 1836 aug. 1., megh.

von, katolikus teológus, a

Eckart

Ecker

117

Weimarban 1908

el az Ecke óriással, s az utóbbinak legyózetésével
végzdik. A monda hazája valószínleg Tirol,
de az alsó Rajna vidékén is népszer volt fölcsében Frejtag Gusztávval a Grenzboten c. dolgozása a reánk több változatban maradt szötekintélyes hetilapot szerkesztette. Innen Ham- vegben nagyon középszer (13 soros versszakokburgba ment, hol szintén mint hírlapíró mkö- ban, az úgynevezett berni szakban van írva). Szerdött és a tanács titkára volt. De 1882. az orosz zje talán Albrecht von Kenmaten, aki 1230 körül

jan. 20. Rigában, hol konziszelbb a Baltische Monatsschrift,
utóbb a Rigasche Zeitung c. hírlapokat, majd Lip-

tóriunii titkár volt,

követ panasza folytán innen is távozni kényszemíg végre 1885. német fkonzul lett Tuniszban. Fómüvei
York und Paulucci (1865)
Die baltischen Pro\inzen Russlands (2. kiad. 1869)
Baltische u. mssische Kulturstudlea (1869) Bürgerthum und Bureaukraíie, \'ier Kapitel neuester
livlándischer Goschichte (1869) Russlands lándllche Zustande seit Aufhebung der Leibeigenschaft

;

írhatta.

:

Sokszor jelent

meg

nyomtatásban.

Eckehart (Ekkehart), több

st.-galleni szerzeE., a st.-galleni kolostor dékánja,
973., a «Waltharius mantifortis»
köl-

rült,

tes neve. 1.

megh.
temény

cím

négy unokaöccsét is
szerzetesnek szentelte ugyancsak St.-Gallen kolostorában. Ezek II. és UI. E., továbbá Purchart
apát és végre Notker Labeo krónikás.
2. E,
(1869) Juri Samarins Anklage gegen die Ostsee- másként E. Palatínus, mainzi prépost, magára
provinzen (1871) Jungrussisch und altlivlándisch vonta Hadvig hercegn, Bm'chart sváb herceg
(1871); Livland im XVIU. Jahrhundert (1876) fiatal özvegyének figyelmét, ki öt azután Lohentstb. Számos müve névtelenül jelent meg. így neki wiel várában tanítóul maga mellé fogadta. Késbb
tulajdonítják Aus de.- Petersburger Gesellschaft a császári udvarhoz került, hol
a monda szeII. Ottó nevelésére is befolyt. Megh. Mainz1873) Russland vor und nach dem Krieg (1879)
rint
Von Nikolaus bis Alexander III. (1881), stb.
ban 990 ápril 23. Scheffel Ekkehard regényének
Eckart (a
E.), a német hség megszemé- fhse. E.-tól néhány latin vers maradt reánk.
;

(1.

0.)

szerzje.

;

I.

E.

:

—

;

;

:

1

—

—

;

h

lyesítje, a «Heldenbuch» szerint a két íiatal har-

3.

lungi herceg nevelje volt, kiket nagybátyjuk,
Ei-manarich király, legnagyobb óvatossága ellenére, távollétében felakasztatott. E. erre Berni
Detrével Ermanarich ellen indult és agj'onütötte
a királyt. Helyi mondák szerint a vad vadász seregének élén jár ós inti az embereket, fleg a
gyermekeket, hogy térjenek ki a dühöng csapat
útjából. Fleg Goethe balladája révén lett isme-

4.

E,
E,

diakónus volt a st.-galleni kolostorban.
szül.

980

körül,

tanítványa, mint latin
lostor krónikása

megh. 1060
költ és a

köiill.

—
—

Notker

st.-galleni ko-

emelkedett hímévre. Ebben a
Radbert baráttól megkezdett krónikában, melynek
címe Casus monasterii Sancti Galli, folytatja a
kolostor történetét egészen 972-ig. E krónika hazai
történetünket is éi-dekli, amennyiben E. meglehetsen részletesen elmeséli abban a kalandozó maretessé.
gyarok látogatását, kik 925. a kolostort is megEckart mester, 1. Eckardt.
lepték és abban kincsek után kutattak. E részlet
Eckartsberga, járási székhely Merseburg po- fhse Heribald nev hóbortos barát, ki társainak
rosz kerületben, az Hm és vasút mellett, (i9io) menekülése után visszamaradt a kolostorban és
1752 lak., egy magaslaton a X. sz.-ból való ers- ki azután a jókedv magyarokkal együtt evettség romjaival.
ivott meg énekelt Az egész jelentés érdekes adaEckbert, IV. Andechsi Bei-thold meráni her- lék a vezérek korabeli seinknek szokásaihoz. V.
ceg, utóbb horvát-dalmát fejedelem s isztriai r- ö. Mayer v. Knonau, Die Ekkeharte von St.
gróf fia, 1202. már bambergi püspök volt. 1206. Gallen (Basel 1876).
mint pápai követ ment Esztergomba, hogy üdvöEckehart mester, 1. Eckardt.
zölje II. András királyt, kit E. húga, Gertrúd,
Ecken Aasfabrt, 1. Ecke-dal.
akkor ajándékozott meg egy fiúgyermekkel. A
Eckenbrecher, Tfiemistokks von, német fest,
király ekkor a Szepességben javakat is adomá- szül. Athénben 1842 nov. 17., de már mint gj'ermek
nyozott sógorának, kit csakhamar ismét magához Németországba került. Düsseldorfban Achonbach
kellett fogadnia s védnie a pápának és a német Oswald tanítványa volt, résztvett a Franciaország
birodalmi rendeknek ama vádja ellen, hogy egyet- ellen Intézett hadjáratban és tanulmányutakat tett
értett Wittelsbach Ottóval, ki Sváb Fülöp német- Angol- és Franciaországban, Európa déli részérómai császárt 1208 jún. 21. éppen Bambergben ben, Skandináviában, Izlandban. Különösen tengyilkolta meg. 1209. a pápa is panaszkodott And- geri képeket festett, de kitnk norvég tengerrás királynak, hogy irányában szintén tisztelet- parti és hegyi képei is (Naer-Fjord ; norvég vízlenül viselkedett. B. Gertrúd megöletése (1213) esés 1891 stb.). 1882-ben festette Berlinben
a Jeután kerülte Magyarországot; azonban sógo- ruzsálemet föltüntet panorámát, valamint fesrát, András királyt 1217.
elkísérte szentföldi tette több panorámának a tájképi részét. Mint
hadjáratára. 1228-ban, midn András király és akvarell fest is kiváló.
Gertrúd leányát, az özvegy szent Erzsébetet HenEckenhagen, porosz község a kölni közigazrik herceg elzte otthonából, a püspök magához gatási kerület waldbröli
járásában, k-, ólom- és
fogadta s bottensteini palotájában adott neki szál- eziistbányákkal, (i9io) 5066 lak.
lást, míg kolostorba nem vonult. E. még megérte
Eckenheim, elbb önálló község a poroszazt az örömet, hogy fólszontelh.^tte a bambergi országi wiesbadeni kerület
frankfurti járásban,
román ízlés hlre.s székesegyházat, melyet U.Hi-n- 1910 ápr. 1 óta Frankfurt egyik városrésze
(1. o.).
rik császár UKM. kezdett építtetni de a felszenteEcker, Alexander, német anatómus és antropolés évében elhunyt 1237 jún. 5.
lógus, szül. Preiburgban 1816.. megh. 1887 máj. 20.
Ecke-dal (Bken Awsfahrt), XIII. sz.-beli német Baselben a boncolástan és élettan rendes
tanára
költemény, mely a berni Detre harcát beszéli volt. Különösen az agyvel szerkezetót
tanulmá:

_

.

;

Eckerbergr
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nyozta. Nevezetes dolgozata: Die Hirnwindungen
des Mensehen (Braunschweig 1869; 2. kiad. 1883).
1865-ben belépett az Archív für Anthropologie
szerkesztségébe, ó vetette meg alapját a baseli
embertani és néprajzi múzeumnak.
Eckerberg, vlzgyógyintózet, 1. Nemitz.
Eckermann, Johann Péter, német író, szül.
Winsen hannoveri faluban 1792 szept. 21., megh.
Weimarban 1854 dec. 3., hol 1823 óta Goethe
titkára s annak halála után udvari tanácsos és a
nagyhercegnó könyvtárnoka volt. Részt vett az
1813-iki szabadságharcban, azután Haimoverben
hivatalnok lett. Beitrage zur Poesie, mit be-

sonderer Hinweisung auf Goethe (1823) c. könyve
figyelmessé tette reá Goethét, aki magához vette
és munkáinak összes kiadásánál segédül alkalmazta.
Gespráche mit Goethe 1823—
32 (1836—48, 3 köt.), mely Goethe élet- és jellemrajzához rendkívül fontos anyagot tartalmaz.

P mve

:

Ugyan szerkesztette Goethe mveinek 40 köt.-os

—

Eckstein

püspök könyvtárnoka halt meg. Kiválóbb müvei
História studii etymologici linguae germanicae
hactenus impensi (Hannover 1711); Corpus historicum medii aevi (Leipzig 1723, 2 köt.) Commen;

de rebus Franciáé orientális et episcopatus
Wirceburgensis (1729, 2 köt.).
Eckhof Konrád, 1. Ekhof.
Eckius Bálint, I. Eck.

tarii

,

Eckmann,
rajzoló, szül.

Ottó, német fest ós iparmvészeti
Hamburgban 1865 nov. 19., megh.

Badenweilerben 1902 jún. 11. Els sikerét 1891.
néhány hangulatos tájképével. Annak a
törekvésnek, hogy új kifejezési formákat találjon,
els tanúbizonysága Három hattyú c. fametszete
(1893), mely els lépése volt a stilizált ornamentika terén. Miután 1895. az Életkorok c. képéért
a müncheni kiállítás második érmét nyerte, kizárólag a mipari rajzolásra adta magát. Mvészetére, a természet tanulmányozásán kívül, leginkább a japáni képek és Whistler angol fest
ixivei voltak hatással. 1897-ben a berlini iparmvészeti múzeum tanára lett. Dekoratív vázlaaratta

kiadását (elször 1839—40).
Eckemförde, járási szókhely Schleswig porosz
kerületben, a Keleti-tenger ugyanily nev öblé- tainak gyjteménye Neue Formen (Berlin 1897)
nél, vasút mellett, (i9io) 6797 lak., halászattal és címmel jelent meg. Nevének nagy népszerséget
élénk gabonakereskedéssel. 1813 dec. 7. Wallmo- szereztek az általa rajzolt új nyomdai betk is
don orosz vezér e helyen diadalt aratott a dáno- (Bckmannschrift).
Eckmühl, falu Bajorországban, 1. Eggmühl.
kon 1849 ápr. 5. pedig kikötjében a német
Eckstein, 1. Ferenc, orvostanár, szül. Alsóhajók gyzedelmeskedtek a dán flott m.
Eckcrsberg, Ghristoffer Vühelm, dán fest, szül. kubinban 1769 márc. 28., megh. Pesten 1833
Blaakrogban (Schleswig) 1783 jan. 2., megh. 1853 nov. 8. Tanulmányai végeztével 1790—96. az
júl. 22. Abilgaardnak volt tanítványa, azután egyetem sebészeti s szemészeti koródáján, 1797
1810-1813-ig Parisban Dávid, majd 1813— 16 ig s 1800. a felkelt magyar nemes hadseregnél miat
Thorvaldson vezetése alatt Rómában tanult. E. törzsorvos mködött s mint ilyen több katonai
nagy történeti festményekkel kezdte meg pályáját, kórházat állított fel s kormányzott. Érdemei jutalutóbb azonban fleg képmásokat, tengeri ós gonre- mául 1812. magyar nemességre emeltetett. A harc
kópeket, tájképeket stb. festett ós elfogulatlan- befejeztével elfoglalta tanári állomását az egyesága, gondos megflgyelése róvón megindítója lett temen, melyre már 1803. kinevezték s itt, mint a
a dán festészet újabb, nemzeti irányának. Képei- kor legjelesebb sebészeinek egyike, 1826-ig mkö=
nek hosszú sorozata, köztük Thorvaldsen híres dött. 1813— 1814-ig a pesti egyetem rektora volt.
Müvei közül nevezetes Casus chirurgici trés, ete.
képmása, a kopenhágai múzeumban látható.
Eckert, Kari, német Zí-nósz, szül. Potsdamban (Pest 1803); TabelJarische Darstellung der ge1820 dec. 7., megh. Berlinben 1879 okt. 17. Els bráuchlichsten chirurg. Instrumente stb.(u.o.l822).
mesterei ZelterésRungenhagen; 1826. mintcsoda2. E. János, sebész, szül. Csehországban 1761.,
gyermeket bámulták s 1830. A halászleány cím megh. Pesten 1812 jún. 12. A francia hadjárat
operát írti. 1836— 39-ig Mendelssohn-Bartholdy alatt mint törzsorvos Olaszországban megsebeképezte tovább Münchenben. 1850 51-ig Paris- sülvén, polgári állásba a kolozsvári orvos-sebészi
ban az olasz opera karnagya volt. Azután Ameri- intézethez tanárrá nevezték ki. 1808 óta a pesti
kában járt, majd a bécsi opera karnagya s késbb egyetem elméleti sebészeti tanszékén haláláig
A venusi nagy szerelem nyavaigazgatója lett 1861. udvari karmester Stuttgart- mködött.
ban, 1869. Berlinben. 46. zsoltára, a Káthchen von lyájának rövid leírása és bizonyos orvoslása a
Nürnberg és Orániai Vilmos cím operái, orató- legújabb tapasztalások szerint (Kolozsvár 1803).
Eckstein, 1. Ernst, német író, szül. Giessenriumai Ruth (1833) és Judith (1840) dalainál keben 1845 febr. 6., megh. Drezdában 1900 nov.
vésbbé sikerültek.
Eckesey, elbb önálló porosz város, jelenleg 18. Filológiai és filozófiai tanulmányainak befejezte után számos ós ismételt utazásokat tett
Sagen (1. o.) egyik városrésze.
egész Európában, mire elbb Lipcsében, 1885.
Eckhart mester, 1. Eckardt.
Eckhart, Joliann Georg von, német történettu- Berlinben telepedett meg. Rendkívül sokat irt,
dós, szül. Duingenben 1664 szept. 7., megh. Würz- humoros eposzokat, történeti regényeket, irodalmi
burgban 1730 febr. 9. 1694 óta Leibniznek segéd- ós esztétikai tanulmányokat stb. Sokoldalú és
kezett történelmi kutatásaiban. 1706-ban a töité- szeretetreméltó, de nem mély tehetség a nyelv
nelem tanára lett Helmstedtben, késbb pedig és verselés mestere de sokkal többet ós többfélét
mint hannoveri udvari történetíró folytatta és ki- ír, semhogy gazdag képzelete ós tagadhatatlan
adta Leibniz nagy mui.káit Origines Guelflcae hivatottsága dacára maradandó becs mveket
Schach der Königin
ós Annales Imperii. 1719-ben a császár nemesi teremthessen
rangra emelte. 1723-ban adósság miatt Kölnbe (humoros eposz, 1870) Die Gespenster von Varmenekült, ott katolikussá lett s mint a würzburgi zin (groteszk rajz, 1870) Der Stumme v. Sevilla
;
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Écouen

Venus Uránia (szatirilais eposz, szati akadémia ; É. müitaire de l'artillerie el du
Novellák (1877) Leichte Waare (irodalmi génié, Jtüzér- és hadi mémök-iskgla Versaillescikkek 1875) Aphrodité (1885, magyarra ford. ben E. mixte, reálgimnázium ; E. normálé, felSasvári Ármin 1898); Der Besuch im Karzer sbb tanintézet Parisban É. p)lyt€chnigtie,
(1875, magy. ford. Schön Ödön 1898). Történett egyetem E. supérieurede guerre, a francia hadi
akadémia neve E. pratigue des hautes études,
regényei Die Claudier (1881) ; Prusias (1883)
Hertha (1890); Nero (1889); CamUla (1889); az exakt tudományokat az elméleti oktatással kapcsolatban gyakorlatilag tanító iskola;
Themis (1893) stb.
2. E., Friedrich Angust, német fllológns és E. primaire, elemi iskola; E. spéciale, techÉ. militriire, hadi iskola E.
tanférflú, szül. Halléban 1810 máj. 6., megh. 1885 nikai szakiskola
nov. 15. Lipcsében, hol 1863 óta a Thomas-gim- sécondaire, középiskola ; E. véte'rinaire, állatornázimn igazgatója és egyetemi rendkívüli tanár vosi iskola.
(víg opera, 1871)

1872)
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A német

filológusok és tanférflak évi

:

Éclaircissement (franc,

ejtsd

:

École fran^aíse d'Athénes és de Romé,

gylé-

seinek egyik megalapítója és feje. Sok latin írót
adott tó és magyarázott, így Phaedrust, Comelins Nepost, Tacitust, Horatiust stb. Egyéb müvei
(számos éi-tékes kisebb dolgozat mellett) Nomenclator philologorum (1871) és Lateinischer Unterricht (1882). Alapos filológus és kiváló harcosa a
klasszikus nyelvek középiskolai uralmának.
eklerszisszmáS),

megvilágítás, felvilágosítás, földerítés.
Éclairear (franc, ^tsd: ekierör), elljáró
s
a vidéket azon célból átkutató katona, hogy az
azon lev ellenség jelenlétéri, valamint a terepnek netalán a csapat mködésére hátrányos tulajdonságairól a csapatot jókor értesítse. I. Napóleon e célra külön É.-századokat és ezredeket

r

szervezett.

;

1.

Archeológiai intézetek.

École normálé jsnpérienre. Kétféle ilyen
fajta intézet

van Franciaországban. Az egyik a

jövend

középiskolai tanárnemzedék tudományos
kiképzésére szolgál. Ez a tulajdonképeni É. A másik az E. d'enseígnement primaire, amely a fels
népiskolai és képezdei tanárnket képz intézet.
Az É. 1903-ig egyenrangú volt a párisi egyetemekkel és konkurrált is velük azonban az 1903
nov. 10. kelt dekrétum alapján függetlenít tetett
az egyetemektl és csatós mint pedagógiai szeminárium mködik tovább. Ez a nagyfontosságú
reform a francia fiskolák összes vizsgálati rendszerének teljes átalakítását vonta maga után. Az
;

E. d'enseignementprimaire-nek három évfolyama
van növendékeinek száma 40 és 50 között válta;

JEclampsía (orv.), 1. Eklampszia.
kozik. Az intézet Paris közelében Fontaine-auxÉclat (franc, ejtsd: ekiá) a. m. pattanás, csatta- Roses faluban van. A tanulók tózárólag benlakók.
nás, robbanás, fény, feltnés, átv. ért. botrány;
éclatant, fényes, feltn.
Eclipse iStakes (ang., ejtsd eklipsz sztéksz),
:

Csak versenyvizsgálat alapján veszik ket fel
elemi isk. tanítói oklevél vagy érettségi vizsgálat
alapján.

École polytecliniqae. Parisban a legrégibb politechnikus iskola, mely 1794ben École
centrale des travaux publics néven alapíttatott
Napóleon 1804-ben ezen intézetet katonailag átszervezte hadmérnöki és tüzértisztek, valamint
magasabbrangú mszaki hivatalnokok eliskolájává. Az B. végzett hallgatói részint katonai,
pályáján.
részint polgári szakképz intézetekbe lépnek át
Eclipsis, 1. Fogyatkozások.
s azok elvégzése után a legkülönfélébb állam£clipta L. (ttöv.), a Compositae (Fészkesek) szolgálatokban nyernek alkalmazást. Az É. a
család csöves virágú génusza 4 fajjal
1 Ausz- francia hadügyminisztérium fvezetése alatt áll
tráliában, 3 Dél-Amerikában, az F. álba (L.) és parancsnoka felváltva 1—1 hadmérnötó, ill.
Hassk. azonban az óvilág melegebb részein is el- tüzértáboniok. V. ö. Hnet, Histoire de l'É. (Paris
fordul. Helyenkint salátának, orvosságnak és fe- 1887).
kete hajfestónek használják.
École snpérienre de gaerre, a franciák
Écluse (ejtsd :ekiüz), 1. hegyszoros Ain francia dé- hadiiskolája Parisban, melyben a vezérkarhoz
partement Gex kertiletében, a Rhone itt töri át a törekv tisztek nyerik szakszer tóképzésüket.
Grand Credo (1624 m.) és a Vuache (1111 m.) köEconomy, helység Pennsylvaniában, az Ohio
zött a Jura láncait. A hegyszoroson országút ós partján, vasút mellett. Az «összeférk» (Harmoa lyon genfi vasút vezet (ez utóbbi alagút alatt), nists) alapították 1825. vagyonközösség és ntlenamelyej; a Vauban által épített E. erd védelmez. ség alapján. Lakossága (1900) 1062, de a község
2. E., város, 1. Slim.
tagjai alig vannak 50en.
Écltise, Charles de V, I. GIvmus.
Écorchenrs, 1. Armagnacs.
Ecnomus, hegy, 1. Eknomosz.
Éco8»iaiMe (ejtsd: ekosszéz), francia elnevezése a
École (franc, ejtsd: ekoii) a. m. iskola; É. skót tánc-zenének, mely * ^-es ütem, lassú volt.
dapplication, ipariskola É. d'application caval,- Ma *, ,4-es sebes ütem. Rendesen két részbl áll,
lene, lovassági katonai iskola Saumurban; E. 8-f 8 taktussal.
d'appliáiiion (du corps) d'état major, vezérkari
Écouchard, 1. Ijé/run.
iskola E. des beaux-arts, mvészeti akadémia
Éconen (ejtsd: ekaan), község Seine-et-Oise franE. des chartes, párisi iskola kéziratok, okira- cia départementban, a Rouillon partján emelked
tok st^. tanulmányozásár^ É. de droit, jogi magaslaton, vasút mellett, (1901) 1614 lak. 1877.
kar ; É. des mines vagy E. de mineures, bányá- Paris védelmére épített erö^ggel. A XVL sz.Anglia három nagy tízezer font sterlinges versenyének s egj'ben a világ legjobban dotált lóversenyeinek egyike. Gyztese tízezer font sterlinget (240,000 korona) szerez gazdájának. 1886ban futották elször. Az E. pönalitásos korteherverseny, amelyben 3 éves és idsebb lovak futhatnak 2000 méter távolságon a Sandown Park
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Bcsed vára

Ecséd, nagyk. Heves vm. hatvani j.-ban, (i9io)
ban Jean BuUant által Montraorency connótable
számára épített pompás kastély máig is fennáll. 3459 magyar lak. hitelszövetkezet, posta- és te;

Écoute

szk

aknatáró, a lefonhivatal.
Ecsedi \k-p(]siagy Íáj3^,hazánk egyik legnagyobb
katonaságnál ebben helyezik el azt az rt, aki az
ellenség aknaásását megflgj'^oli az ör eltt dob mocsara volt és Szatmár vármegye Ny.-i részében
van, melynek ersen megfeszített brén simára Kismajténytl Nagyecsedig terült el. A mocsarat
csiszolt vasgolyócskák fekszenek
ha az B. köze- a Kraszna folyó szétterül vize alkotta. Hossza a
lében valahol ellenséges aknász dolgozik, akkor XVIII. sz. közepén még 50 km., szélessége 30
ennek minden kapavágására a dobbrön fekv km. volt. A Mária Terézia alatt, valamint késbbi
golyócskák szökdécselnek s e dobolással a figyel idben foganatosított szabályozások által, melyek
a láp nagy részét kiszárították, nagysága folyrt az ellenség mködésérl értesítik.
ton csökkent. Tengerfeletti magassága UOm. Az
Écouvillonage, 1. Intubáció.
Écrasenr (franc), leginkább Chassaignac B. ingoványos területén f, nád, égerfa, fz és reáltal ajánlott sebészi eszköz, melyet jól körülha- kettye termett, egy nagy tisztása kerek tavat aljtárolt, kiemelked testrészek, kocsányos daga- kot. Környékének lakói az B. kákájából méhkasonatok leválasztására, eltávolítására használnak, kat s gyékényt fonnak s azokkal kereskednek. Az
ha azok a kés számára nem eléggé hozzáférhetk, 1895. megkezdett rendszeres ármentesítés ós bels fleg ha a fölösleges vérzést kerülni óhajtják. vízlevezetés végrehajtása után az B. nagy része
Lényege egy apró szemekbl álló lánc v. drót, már mívelés alá került. 1903 okt. 8. a láp kigyúlt
melyet az eltávolítandó rész körül hurkolva, azt a és a tz mintegy 1030 ha. területen pusztított a
huroknak egy csavarral való összeszorítása által mentési munkálatokat (körülárkolással) okt. 19.
fejezték be.
levágják.
Ecsedi láplecsapoló és szamosbalparti árÉcrasez l'infáme (franc, etjtsd: ekrazé ieüfám)
a. m. irtsátok ki a gyalázatost (t. i. a babonát). mentesit és belvizszabályozó társulat, alakult
Voltaire leveleiben gyakran ismételt mondat, 1894. Nagykároly szókhellyel oly célból, hogy
mely történeti fontosságú lett s vele hol a babo- Szatmár vármegye Szamos és Kraszna közti rénáskodásra, hol a kat. egyházra célozott. Voltaire szét ármentesítse ós az ecsedi lápot lecsapolja.
v. Árterének nagysága 162,508 kat. hold 359 D-öl.
számos levelét neve helyett Écr. l'inf
Écrlinf. botükkel írta alá, hogy kijátsza a levél- A Szamos balpartján húzódó töltéseinek hosszusága mintegy 70 km. töltéseinek összes hossza
vizsgálókat.
esatornájánakhosszusága 66 km.,
Ecrasit, 1. Bobbanó szerek.
203916 km.
Ecrevisse Pieter, flamand író, szül. Obbichtban bels vizeit 371 046 km. hosszú mellékcsatorna és
(Limburg-tartomány) 1804 jún. 3., megh. 1879 a töltésekbe épített 2 nyílt, 13 csözsilip és egy
dec. 16. Jogot tanult és 1839. Eecloo-kantonban szivattyútelep vezeti le. Telefonvonalának hossza
(Nyugat-Flandria tartományban) fbíró lett. 1848. 154" 16 km. 1895-ig a munkálatok legnagyobb réállamtanácsossá választották meg. 1860. vissza- szét közervel foganatosították; 1895-töl kezdve
vonult a politikai élettl és halála napjáig csupán azonban rendszeres, társulati költségen létesülcsak az irodalomnak élt. A történeti regény terén tek. 1905 végéig az ármentesítésbe 11.702,050 K
a legkiválóbb flamand írók közé tartozik. Számos 82 f.-t, a belvízrendezésbe 253,886
73 f.-t, összemüve közül felemlítendök De Bokkenryders in sen 11.955,937
55 f.-t fektetett be.
Ecsed vára. A Kraszna vize által táplált ecsedi
het land van Valkenburg (Bruxelles 1845, 3. kiad.
1864) De Verwoesting van Maestricht (2 köt., láp egyik szigetén a Gutkeled-nemzetségbl szárAntwerpen 1845, 2. kiad. 1860) Egmonds Einde mazó testvérek 1325. építették, királyi engedély
(u. 0. 1850)
De Gebroedors de Witt (Bruxelles lyel. A kezdetben Hí yséi5f várának nevezett ersség
1859). A társadalmi élet erkölcseit festik: De közel 300 évig volt a Báthoryak birtokában, kiknek
Kankerder Steden (Bruxelles 1860) De Stiefzoon címere is a sárkánytól körülfogott három farkasDe Nicht uit de Kempen vagy sárkányfog, a rege szerint annak az emlékét
(3 köt.. Gént 1861)
(Bruxelles 1864) c mvei. Összegyjtött munkái tartja fenn, hogy sük Gutkeledi Vid egy sárkányt
1879—80. jelentek meg.
itt e vár táján megölt. 1492-ben Báthory András
Écrins, Bar re deS- (ejtsd barr dez ekren), a Pel- koronar nagy költséggel építette föl a belvárat.
voux-csoport legnagyobb (4103 m.), gyönyör Örökébe azonos nov fia lépett, kitl azonban, mint
alakú hegj'csúcsa Isére és Hautes-Alpes francia Ferdinánd buzgó hívétl, 1528. János király E.-t
départementok határán.
országgylési határozatnál fogva elvétette. A
Écrítoire (franc, ejted: ekritoár) a. m. írószer. béke helyreálltával a vár ismét visszakerült a
Écriture (franc, ejtsd: ekritür), irat, kézirat; Báthoryak birtokába. 1564-ben János Zsigmond
L'É., la sainte E., les saintes É., a biblia, szent- ostromolta. 1619-ben Bethlen Gábor elfoglalírás.
ván a pozsonyi várat, az ottan birtokába juÉcrlinf., 1. Ecrasez Vinfdme.
tott magyar szent koronát ide hozatta s itt mint
Écrn (franc, ejtsd: ekrü) a. m. nyers, fehérí- biztos, ers helyen riztette. 1624-ben királyi adotetlen. É. v. nyers selyemszövet, sericin rétegétl mányképen adatott át Bethlen Gábornak. Családja,
meg nem fosztott fonálból készült szövet sokszor az iktári Bethlenek kezén maradt 1648 jan. 10-éig,
azonban az ers sodrata folytán érdes tapintatuvá amikor is Bethlen István, volt erdélyi fejedelem
vált sericinmentes fonalból készült szövetet is itt a várban meghalván, a linzi béke értelmében,
É.-nek nevezik. A sárgás árnyalatú egyiptomi I. Rákóczi György erdélyi fejedelemnek adatott át
mokó pamutból készült pamutszövet neve is É. királyi adományban. Az öreg Rákóczi György nagy
Ecsed, 1. Ecsed vára és Nagyecsed.
gondot fordított e vár jókarban tartására. A lápot
(franc,
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Ecsmiadzin

fajták, vidra, róka szrébl készülnek. Ilyeneket
használnak a miniatr-festk. Nagyobbak s merevebbek a borzször-E.-ek, ezekkel lakkoznak v.
aranyoznak. A disznósörtébl készült sörte- E.-ek
a legnagyobbak, leg merevebbek s az olajfestés
a töröktl való féltökben, nagj' hamarsággal hoz- céljaira szolgálnak. Elosztó-E. borz v. meuyétták ide. 1670. Spork és Heiszter csász. tábornokok szrbl készült széles E., mellyel a fest az B.elfoglalták. 1672. Kobb császári tábornok ersí- vonásokat elsimítja s a színeket egybeolvasztja;
tette meg, Szuhay, Peti'óczy, Kende és Szepessy ma már nem használják.
Ecsetpázsit (qöv. Alopecurus L., a. m. rókakumcaitól való féltében. Ettl fogva mind kevesebb gondot fordítottak a vár fentartására, s végre fark), a Gramineae (Pázsitffélék) család génusza
1701. I. Lipót parancsára lerombolták. De már 20 faja közül a legtöbb Közép-Európa és Közép1705. II. Rákóczi Ferenc országos költségen, egy Ázsia, kevés pedig Észak- és Délfrancia mérnök tervei szerint 1707. újjáépíttette Amerika és Ausztrália növénye.
s parancsnokává Galambos Ferencet nevezte ki. Réti, 1— többnyári pázsitfüvek (1. az
1711-ben a szatmári béke értelmében átadták az íí^ííí/ Virágzatuk hengerded kaLász
új várat a király szolgáinak. Egy kevés ideig volt alakjára szorul össze. Pelyvájuk
is még benne «németi), de már 1718. az udvari csónakalakú, gerinces, a tövön a
hadi tanács rendeletére bontani kezdték s rövid másikkal összen, szálkátlan, tokidn egészen lerombolták. Szép, faragott köveit iászuk tömlószer, gerinces, a háa szomszédos községekbe hordták szét épít anya- tán szálkás. A réti vagy mezei E.
gul. A puszta várat a nép képzelme, mely azon a (A. pratensis L.) V'j— 1 m. pázsit,
vidéken kiválóan hajlik babonás hiedelmekre, virágzata 5 6 cm. hosszú a legboszorkányokkal népesítette meg. V. ö. Szendrei értékesebb réti szálívek egyike,
János, E. vára 1619-ben. Hadtört. Közi. 3, 1890. korán fejldik és nagyon tápláló, bár
Ecsedy Jozefa, színészn, szül. lUyefalván nem nagy mennyiség szénát szol1795., megh. Kolozsvárott 1827 máj. 24. Vájna gáltat. Kissé nedvesebb, mélyebb
s küerdélyi kisbirtokos neje volt. 181tí-ban Kilényi talajú réteken s legelkön
Dávid jóhírnevü társulatánál lépett színpadra. lönösen alkalmas öntözhet rétek
Férje halála után 1820 körül Pály színigazgatóhoz begyepesítésére, ellenben száraz rément nül s ezzel járta be az ország népesebb vá- teken nem díszlik, sem a szántórosait. Az egykorúak nagy elismeréssel emlékez- földre nem való. Magvának a keresnek meg játékáról, énekérl és küls megjele- kedésben csak 4''/o haszonértéke van,
a hegyesfüzér A. agrestis L. fajóval
nésérl.
Ecseg, kisk. Nógrád vm. sziráki j.-ban, (i9io) hamisítják. Ez azonban nálunk ritka,
1640 magyar lak., postahivatal, u. t. Pásztó. Kö- inkább a tengerpart mellékén terem.
Ecsetpenész, PeniciÜium Link.
zelében vannak E. vár romjai. L. még Sajó(növ.), a tömls gombák génusza. Az
Ecseg.
Ecsehida (azeltt: Román-Écske), kisk. To- Aspergillushoz (1. 0.) hasonlít, konirontál vm. nagybecskerekij. ban, (1910) 2858 oláh diumtartója azonban csúcsán nem
lak.
a Béga-csatorna partján, hajózással, gróf gömbös, hanem örvösen elágazó.
Hamoncourt Félix gabona- és hizómarha kivite- Többnyire konidiumos állapotban
lével vasúti állomás, u. p és u. t. Écska. A sza- fordul el. Konidiumai gömbölyek,
badságharcban itt 1848 júl. 15. ütközet volt, láncsorban állanak a konidiumtartó
melyben a magyar tüzérségnek volt köszönhet tetején, ecsethez hasonló alakzatot
Kcsetpázsit, fent
a túlnyomó ellenség visszaverése és Becskerek formálva. A P. crustacmm L., me- (a) a fözérkék
megmentése.
lyet P. glaumm-nB^s. is neveznek, a
kalöa.
Ecsell, nagyk. Szohen vm. szelistyei j.-ban, penészek leggyakoribb faja, a fold
(1910) 998 oláh lak., hitelszövetkezet u. p. és u. t.
egész kerekségén él, a szerves anyagokat, neSzelistye.
vezetesen a kenyeret, beftt gj'ümölcsöt, ételEc8emiii-indiánu80k,üj-Braunschweig és a St.- nemüeket, különféle növényi anyagokat szürJohn folyó mellékérl kihalt törzs. Vájjon Algon- kés-zöld szín lepellel, néha vastag, börszer
kin-oknak vagy Irok-oknak kell-e ket tekinteni, hártyával vonja be. A gyümölcs rothadásának
még kétes. Hagyományaikat Barrett gyjtötte egyik oka.
össze.
Ecsetvirágzat (anthela, növ.), 1. Virágzat.
Ecseny, kisk. Somogy vm. igali j.-ban, (1910)
Écska (azeltt: Nétnet-.E.), nagyk. Torontál
1005 német és magyar lak. u. p. és u. t. Mocsolád. vm. nagybecskereki j.-ban, (i9io) 2087 német,
Ecser, nagyk.- Pest-Pilis-Solt- Kiskun vm. rao- oláh és magyar lak. Agricola takarék- ós hiteluori j.-ban, (1910) 1437 tót ós magyar lak. vasúti intézet r.-t., É.-i hitelszövetkezet, háziipari szöállomás, postaügynökség, u. t. Maglód.
vetkezet, gzmalom, vasúti állomás, posta, távíró,
Ecsér, eipusztalt közs. Révfülöp mellett Zala telefon.
vm., mblynek román temploma romokban fennEcsmiadzúi, 1. Eriván orosz kormányzóság
maradt.
kerülete 3858 km* és 124.613 lak., kik állat-

úgy hogy a várat csak hajókon leMagát a várat újjáópíttetto,
meljmek erdítését fia, IÍ. Rákóczi György fejedelem is folytatta, kinek késbb, 1660., mikor sebei
következtében Váradon elhunyt, holttestét hívei,

kitisztíttatta,

hetett megközelíteni.

—

;

n

'

;

;

;

;

;

;

Ecset, sortéból, hajból v. szrbl készített pa- tenyésztéssel és mezgazdasággal foglalkoznak.
macs, melyet festék, lakk, enyv stb. felrakására Közigazgatási székhelye Vagarsabad, 3400 lak.,
használnak. Az igen kicstnyAo/s^ó^-jB.-eA: menyét- posta- és táviróhivatallal.
2. E., helység, régi

—

—
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Örmény kolostorral és a nem egyesült örmények (Colombia határán), Bahia de Manta és do Santa
fpapjának (a katolikosz-nak) székhelyével Eri- Elena. 3 ftziográflailag elüt vidéke: a partvidék,
ván tartományban, gyümölcsfáktól és kertektl a hegyvidék és a K.-i síkság. A parti síkság (valagazdagon környezett vidéken. Eriván várostól mint a K.-i lapályok is) harmad és negyedkori le22 km., Vagarsabadtól 0-5 km. távolságra. A rakodásokból áll az Andok egyes nyúlványai s
IV. században épült régi patriarchális temploma az ezekbl ered KNy.-í irányú apró folyók szelegnagyobb hírben áll. A zárdaépület Ner- lik keresztül. Átlagos szélessége 120 km. k hegyszesz patriarcha idejében 524 körül épült. Ez vidéket az Andok (1. o.) 2 BD.-i irányú flánca s a
épület közelében Kaiane és Hripsime zárdák, közöttük vonuló hosszanti völgy átlag 35 km.
mint flókkolostorok tartoznak az B.-i íökolostor- széles és 2500 m. magas fensíkjai alkotják. A Ny.-i
;

hoz, miért is a fözárdát gyakran «hármas egyháznak)) nevezik. A katolikosz fhatósága alatt
5 millió örmény nem egyesült hív áll. E. gazdag
ereklyékben. Van nagyhír könyvtára, mely nem
.annyira kötetekben, mint inkább ritka örmény
munkákban gazdag. A zárda könyvnyomdájában
leginkább örmény irodalmi müvek nyomatnak.
1828-ban E. területi részeivel együtt orosz hata-

lom

alá került.

£cthyina, 1. Piodermia.
Ectoblast (állat), 1. Ektoderma.

Ectocarpus Lyngb. (növ.), a Barna moszatok
génasza, melynek fajai az összes tengerekben
megtalálhatók.

Ectoderma (áUat),

1.

Ektoderma.

Ectogan, Ektogan.
Ectoparasita (áiiat), Külélösködk.
1.

1.

Ectoplasma

hegylánc puha palából, krótakori diabász, porflr
és homokkbl épült a K.-i lánc fleg kristályos
palákból áll (szienittel és gránittal). Mindkét hegygerincbl hatalmas vulkáni kúpok emelkednek az
örökhó régiójába. Legmagasabb csúcsok (É.-ról
D.-nek) a Ny.-i hegyláncban Cotocachi 4966 m.,
Pichincha4787, Iliniza 5305, Carihuairazo 5106,
Chimborazo 6310 m. a K.-i láncban Imbambura 4582, Cayambé 5840, Antisana 5756, Cotopazi 5943, Tunguragua 5087, Altar 5404, Sangay 5323 m. (az utóbbi 4, de legkivált a Sangay,
;

:

:

;

ma

is

mköd

Az Andok

vulkánok).

K.-i lejtje

hirtelen száll alá az Amazonas medencéjéhez tartozó, kevéssé ismert, öserdborította lapályokra.

Folyói közül az Amazonasba (itt Maranon) ömlenek: a Napo (amely balparti mellékfolyójával,
a Cocával határt alkot Colombia felé), az ebbe
öml Curaray, a Tígre,.Pastaza, Morona stb. Az
Esmeraldas, Guayas stb. a Csendes-óceánba ön-

(edosark), a sejt protoplaszmájának küls rétege, mely számos véglénynél élesen elkülönül a sejt belsejében lev, rendesen fo- tik vizüket.
lyékonyabb és sötétebb szín bels állománytói
ÉgJwLJlata az alacsony parti síkságon, a K.'i lapályon s a mély folyóvölgyekben forró, nedves
(endoplasma, endosark).
Ectoprocta (állat), a mohállatok (Bryozoa) ós egészségtelen, meglehets szélsségekkei a
osztályának egyik rendje, melynél az alfelnyílás magas fensíkokon állandó a tavasz, feltnen
egyenletes hmérsékkel (^uito évi középhméra tapogatókoszorún kívül fekszik.
sókleto 13*1 leghidegebb a július 12-5, legmeleEctosark, 1. Ectoplasma.
Ectoskeleton, 1. Börváz.
gebb a január 13'6''-kal. Az évi csapadék ugyanitt
Ectozoa, küls élsködk, vagyis olyan álla- 1200 mm. A K.-i lapály okon az es csaknem áltok, melyek más állatok külsején tartózkodnak és landó, egyébként az aránylag száraz idszak tart
azok anyagával, azok rovására táplálkozva élnek. jún.-nov., az ess idszak dec.-raáj. A hóhatár
Dyenek: a bolha, a tet, a poloska stb. L. Éls- 4000—5000 m., 16 csúcsot örökhó takar. A jégárak száma 20.
ködk.
Éeu (franc, ejtsd: ekö, a. m. paizs), régebbi
Isövényzetéhen a tengerszinfeletti magasság
francia arany és ezüstérem. Mint aranyérem el- szerint a trópusi (1300 m.-ig), a szubtrópusi
ször 1338-ban jelenik meg 4'532 gramm súllyal (1300— 3400 m.), st a fátlan havasi flóra számos
és 0'990 finomsággal, ami késbb silányul. Leg- formája képviselve van (a kultúrnövényekkel
nagyobb elterjedését XIV. Lajos korában éri el, együtt) pálmák, bambusz, kaucsuk, mangrove,
midn értéke 6 livres-ben állapíttatik meg. Mint kaktusz, agavé, Phytelephas niacrocarpa, jacaezüstérem 1600 óta volt forgalomban 2 fr. érték- randa, cédrus, mahagóni-fa, kakaó, kávé, cukorben. Késbb különböz nevek és formák alatt jele- nád, vanília, cinchona, copaifera, sarsaparilla,
nik meg, míg 1795. az Écu de la Rópublique nevet búza, banána, ananász, rizs, dohány, kukorica,
paraguay-tea, manga, narancs, citrom, barack,
kapja. 1829-ben vonták ki a forgalomból.
Ecuador (sp. a. m. Egyenlít; térképeit 1. Ame- körte, mandula, oka, páfrány-, moh- és zuzmórika), dólamerikai köztársaság az Egyenlít tá- félék stb.
Állatvilágát tekintve B. a neo trópusi régió
ján, a Csendes-óceán, Colombia és Peru között.
Határai mindkét szomszéd állam fell vitásak brazíliai al-rógiójába tartozik. Honosak: a majmég. (1910 nov. a spanyol király lemondott 1905 mok, jaguár, tapír, pekari, láma, vicuna, alpaca,
hüllk és kétóletüek
szept.-ben vállalt szerepérl, hogy a határ kije- kondor, kolibri, papagály
lölésében döntsön. Az érdekelt államok meg- sok faja.
Lakosságának számadata igen bizonytalan;
egyeztek, hogy elfogadják az Egyesült-Államok,
Argentína és Brazília döntését.) Területe mint- valószín becslés szerint (i9io)1.5(X),000 körül van.
egy 300,000 km*, ezenkívül az B.-hoz tartozó Galá- Ebbl mintegy 100,000 a fehér, 450,000 a mesztic
pagos szigptek (1. o.),kb. 6200km*. Tengerpartja és cholo, 550,000 civilizált indiánus, 200,000 vad
mintegy 800 km., öblözetekkel együtt 1300 km. indiánus, 200,000 néger és keverékvérú néger.
Legjelentékenyebb öble a Perutól elválasztó Ny.-on az indiánusok a fehér és fekete lakossággal
Golfo de Guayaquil, kisebbek a Bahia de Ancon felismerhetetlenül egybeolvadtak, mindössze kb.
;

:

;

:

;

i
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cayapa mdiánus a Santiago völgyé-

belföldi és 1.809,000 külföldi levél, 6.347,000 cso-

ben. A K. lapályok vad mdiánusai,akik között a hit-

és újság. A tówVo vonalak hossza (1903)
4197 km., táviróösszeköttetés áll fenn Colombiával, Peru és Panamával, s kábel útján a vil^
többi részével. Távú-óállomás van 60. Telefon
Guayaquil ban.
Pénzegység az 1898. évi törvény szerint az
arany condor
10 sucré
24 K. A pénzeket külföldön verik. 1856 óta a méterrendszer hivatalos, de a gyakorlatban a régi mértékek szere-

2500 a

tiszta

eredménytelen maradt, a jibaros, záparos
és piojes törzshöz tartoznak. E. uralkodó nyelve az
indiánus szavakkal erósen kevert spanyol ílinguageral). A bevándorlást az 1906-iki tön-ények ingyen föld- és vetömagadományozásokkal, vám- és
adómentességgel, a katonai szolgálat elengedésével igyekeznek elmozdítani. A spanyol Fabre
Lnciano szerzdóst kötött a kormánnyal, hogy a
minK.-i alföldön 4000 fehér telepest helyez el
den telepes 30 hektárt kap.
Foglalkozás. B. földmívelö ország. Pótermények a síkságon kakaó (1910-ben 36,300 1.) kávé,
(3938 t),banána,cukomád (7820 1.), dohány (kb.150
t), kókoszdió, rizs
a felfóldeken gabona, burgonya, gyógy- ós ipari növények, kaucsuk (51-4 1.),
kdió(tagua, 18.620 t), toquillasmlma (127 t).
Az állattenyésztés (ló, szarvasmarha, juh, láma,
szamár, öszvér) a fenföldeken szMnottevö (sajttérítés

;

:

;

:

készítés).

mag

=

=

pelnek.
Kivitele

(1910) 8i millió K. Kiviteli cikkek:
kakaó 50*5, ködió 115, szalmakalap 62, kaucsuk 42, nyers arany 3é, kávé 2 8, állatbrök,

toquilla-szalma, gyümölcs, stb. Franciaországra
esik 30%, az Egyesült-Államokra 24 5, Németor-

szágra 10, Nagy-Britanniára 287, egyéb álla-

mokra

29«/o.

Bevitele (1910) 39"6 millió K. Beviteli cikkek
selyem- és szövött árúk 12, élelmiszer 52, vasárú és gépek 4'5, arany, ezüst -4, ruha 3"4, bor,
likr 1*5, egyéb 143 millió K. Nagy-Britanniára
esik 311<'/o, az Egyesül^Államok^a 293, Németországra 196, Franciaországra 66, a többi ál-

Bányászata ma még jelentéktelen. Aranyat
mosnak a folyókból (Guayaquil, Esmeraldas) s
egy aranybánya van Zaruma mellett (Oro), amelv
1910. 600,000 K érték aranyat és 625,000 egyéb lamra 13-40/0.
ércet termelt Canarban ezüstöt, Pichinchában
Mveltségi álUqtot. Az újabban fejldben
és a Qalápagos szigeteken ként, sok más helyütt lev elemi népoktatás állami, ingyenes ^ köterezet, vasat, ónt, ólmot, szenet és petróleumot lez. Az elemi iskolák száma 1197 (1498 ^nitó
találtak.
és 68,380 tanuló), a középiskoláké 35, a magaIpara is kezdetleges. Aránylag legjelentsebb sabbfokú tanintézeteké 9 (ezek közül 5 Qultóa panama-kalap, gyapjú- és gj'apotáruk, függ- ban kereskedelmi, technikai, mvészeti, katonai
:

ágyak, gyékények (páüna- v. agaverostból) készítése ; malomipar, cukor-, szesz- és csokoládégyártás. Nagyobb jelentség a kereskedelem.
Közlekedés, kereskedelan. A tengeri forgalom 80 90*,ö-a Guayaquil kikötjében összpontosul; ide érkezett (1910) 213 hajó, 396,262 t
tartaloiimial indult 215 hajó 401,2o8 1. tart. Egyéb
klkötók Manta, Esmeraldas. A Csendes-óceánba
öml folyók (Guayas, Daule, Vinces stb.) nagyrészt hajózhatók (apróbb hajókon kiNül 17 amerikai és belföldi gzhajó). Az Amazonasba öml
Napo 800 km. hosszban hajózható. 1908-ban nj-ilt
meg a Guayaquil— quitoi vasút (520 km.). E fvonal meghosszabbítása Guayaquiitól a Bahla de
Santa Eieuáig ós Quitótól Tulcánig (a colombiai
határszélig), továbbá egy szárnyvonal építése
Ambatoból a Curaray vagy az Arayiimo folyóig
tervbe vétetett (utóbbi vonal a vízi út közvetíté
sével hozzáférhetvé fogja t'?nni E.-t az Atlantióceán felöl.) A másik számy>onal,Huigrából Caencába (70 km.), úgyszintén a Bahia de Caraquezbl Quitóba viv vonal építés alatt áll kis részben készen van. Ezenkívül még két vasút van
tervben a tengerparttól az ország belsejébe:
Mantából Santa Anába és Puerto Bolivárból

—

;

:

;

A kivitelbl legnagj^obb rész megy
Franciaországba; azután Észak-Amerikába, Németországba, Nagy-Britanniába a bávitel terén
els helyen áll Nagy-Britannia, utána következnek az Egyesült-Államok, Németország és FranBibliánba.

;

ciaország.

Az utak kezdetlegesek s féléven át többnyire
járhatatlanok. Egyetlen országút (camino reál) a
guayaquil-quitói. A kormány nagyarányú utópiát tervez. A posta forgalma évenkint 820,000

és ipariskola). Elzeken kívül egyetemi tanszékek
Cuenca és Guayaquilban, teljes egyetem (32 tanár ós 216 hallgató), könj'vtár, múzeum, obszer-

vatórium Quitóban. A középiskolákban kezd tért
foglalni az angol nyelv tanítása. Az állam támogatja ifjak mérnöki kiképzését Európában és az
Egyesült-Áliamokban.
Államvallás a róm. kat.. a többi csak trt vallás. A r. k. érsek Quitóban székel. Püspökségek: Cuenca, Guayaqail, íbarra. Lója, Portó Viejo,
Riobamba. Á kolostorok száma 47. Az egyházi
vagyon az állam ellenrzése alatt áll új szerze;

tek alapítását vagy idegen szerzetek letelepedését törvény tiltja (1904). A polgári házasság kö-

telez

(1902).

Igazságszolgáltatás.
qtiitói

Legfelsbb

ftörvényszék. Ezenkívül van

bíróság
:

a
6 fölebb-

törvényszék, 33 kertlleti (kantonális) és
359 községi bíróság és 85 békcbiró. Kereskedelmi
kamara Quito, Guayaquil és Cuenca városokban van.
viteli

és közigazgatás. Az 1830. alaköztársaság (1. alább: Története) 1884ból ered s 1887. és 1897-ben módosított alkotmánya a törvényhozói hatalmat a nemzetgylésre ruházza. Ennek 2 háza
a szenátus (minden provinciából 2 négy évre választott szenátor)
és a 2 évenkint megújuló képviseluház (minden
30,000 lakos küld 1 képviselt-. Minden legalább
21 éves írni-olvasni tudó lérfi polgár szavazatképes (újabbiin fajkülönbség nélkül). A végrehajtó
hatalom a 4 évre közvetlenül választott elnök
kezében van (évi fizetése 28.800 K). Mellette áll
a 12 tagú államtanács (ennek egy réeze az 5 tagú
minisztérium), élén a köztársaság alelnöke.

Kormányzás

pított

:

—

Ecuador

Közigazgatásilag B. 16 provinciára és 1 territóriumra ((ialápagos-szigetek) oszlik. Ezek
Lakosság

Provincia

(1893)

Azaay

132,400
43,000
64,000
36,000
122,000
14,600
98,100
68 000
109,600
66 000
64,100
12,600
32,600
205,000
32,800
108,000

Bolivár

CaSar
Carchi
Chiraborazo

Bsmeraldas

Guayas
Imbabara
Leoa
Lója

...

-

-

_
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Flores s 1841. kivitte, hogy Spanyolország hivatalosan is elismerte E. függetlenségét. 1845-ben
katonai felkelés megbuktatta Florest, ki külföldre
volt kénytelen menekülni. Utódai, Vieente Koca
(1845—49) és Urbina (1851—56) alatt Flores több

eredménytelen kísérletet tett hatalmának visszaszerzésére. 1856
58-ig Francisco Robles volt az
elnök, ki 1856 dec. a francia pénz- és mértékrendszert hozta be E.-ba s Peruval és Chilével a
kereskedelem biztosítására szövetséget kötött.
1858'ban azonban háború tört ki Peruval s ezzel
kapcsolatban bels villongások táraadtak, melyek

—

ell Robles Chilébe menekült. 1861-ben a kongresszus a klerikális Garcia Morenót választotta
Oro
elnöknek, ki az öreg Florest Guayaquil kormány'Pichincba.zójává nevezte ki. Morono sok üdvös reformot
..
Rios ...
Tunguragua... _.
valósított meg és E. anyagi jólétét is emelte, de
400 klerikális intézkedéseivel (konkordátum RómáGalápagos territórium..
Republica del Ecuador ...
1.204.200 val, a
jezsuiták behozatala) nagy elégületlenséget
Élihez járul mintegy 200,000 vad indiánus, f- támasztott a demokrata párton. E körülményt
leg a nagy keleti lapályon (Oriente). A provinciák felhasználva, Mosquera tábornok, Uj-Granada elkantonokra, ezek községekre oszlanak. E. fvá- nöke, hadat üzent Morén ónak, de E. a pensaqui-i
szerzdésben megrizte függetlenségét (1863 dec).
rosa Quito (1. 0.).
Az állami bevételek 1910. 363 millió K, a ki- 1864-ben meghalt a nyughatatlan Flores, s 1865.
adások 37*2 millió K. Az összes államadósság Moi-eno keresztülvitte jelöltjének, Geronimo Car(amelynek kb. fele a Colombiától való elszakadás rionnak elnökké választását, míg ö Guayaquil
alkalmával átvállalt részesedés) 1910 jún. 30. kormányzóságával érte be. De Carrion elnöksége
104-4 milUó K. 1911. újabb 72 millió K. köl- csak 1867 végóig tartott. Utódát, Espinosát az
csönt vett föl E. az Egyesült-Államokban. A uralomra vágyó Moréna buktatta meg (1869 jan.)
Peruval való háború veszélye, úgyszintén a köz- Moreno most még fanatikusabb klerikális uralManabi

Oriente

._

..

:

oktatás rendezése és fejlesztése súlyos terheket mat honosított meg s E.-ból valóságos teokratikus államot csinált. így a könyveket ós újságoró az államra.
Hadereje a békében 9 gyalogzászlóalj, 3 dan- kat a jezsuiták cenzúrájának vetette alá s a közdár tüzérség és 1 lovasezred. A békelótszám 430 jövedelmek lOo/o-át a pápának ajánlotta fel. Moretiszt ós 8000 legénység. Pontosan azonban a béke- nót 1875 aug. 6. saját teremtményei gyilkolták
állomány nem mindig állapítható meg, mert a le- meg s ezzel véget ért a klerikális uralom E.-ban.
génység egy része nincs állandóan szolgálatban. A liberálisok a mérsékelt Borrerót választották
A háborúban felállítandó nemzetrség 90,000 f. most elnöknek, ellene azonban a radikálisok 1876.
A hadkötelezettség a 18. évtl 32-ig tart a had- VeintinuUa tábornokot léptették fel, ki 1877— 83-ig
seregben 8 32— 45-ig a nemzetrségben. A hajó- volt elnök s 1878. felbontotta Rómával a konkorhad csak 1 cirkáló, 1 torpedóvadászhajóból és dátumot. Ót Caamano buktatta meg és váltotta
fel az elnökségben, ennek utódai pedig Flores
4 kisebb hajóból áll ; a legénység száma 200.
B. nemzeti színei a sárga, kék, vörös. Lobogó- (1888-92) és Cordero (1892-96) voltak, 1896-ban
ján ezek vízszintesen helyezkednek el felül a újabb zavargások támadtak s 1897. Alfaro lett az
sárga olyan széles, mint a másik két szín együtt- elnök 1901-ig, majd ismét 1906. Uralma ellen
Vega ezredes ós Cordoba volt belügyminiszter
véve. (L. Címer é& Lobogó).
Története. E. a felfedezések eltt a perui támasztottak felkelést, de Vega fogságba került
inka birodalomhoz tartozott s ezzel együtt került és megölte magát. 1909-ben a Putumayo melletti
1532. Pizarro hódításával spanyol uralom alá. erdségek kihasználásának joga miatt Peruval
1548— 1710-ig Presidenáa de Quito néven aperui keveredett konfliktusba B., s a kitört háborúban
alkirályság egyik tartománya volt, azután az új Chile E.-t támogatta. A háborút ugyan az Egyegranadai alkirálysághoz csatolták. Az általános sült-Államok közbenjárására beszüntették a hadadélamerikai felkelések idején 1820. Guayaquilban kozó felek, de a viszály még nincs végleg elis kitört a forradalom s Bolivár segítségével intézve. 1912. jan. Bstrada elnök hirtelen halála
diadalmaskodott is. 1822-ben a spanyol sei-eget után polgárháború töi-t ki, melyben Plaza Leonidas
legyzték és elfogták a Pichincha hegy lábánál. és Montero tábornok versengett a hatalomért;
E. ezután az újonnan alakult Uj-Granada és Vene- az ország É.-i részében pedig Alfaro Flavio, az
zuela köztársaságokkal egyesült s kiegészít része elhunyt elnök unokaöccse ragadta a kormányt
lett Colombia köztársaságnak. Ennek megdlte magához. Montero a háború folyamán fogságba
után E. a riobambai kongresszuson magát függet- esett és elitélték, de az Ítélet kihirdetése után
len köztársaságnak nyilvánította (1830 máj.). Guayaquil lakói öt társával együtt agyonverték.
Els elnöke Jüan Jósé de Flores volt, kinek ideIrodalom. Porter, Tlie Ten Republics
u. a., E. ÍThe
jében alakult ki E. alkotmánya, mely szerint a South American Series. London 1911 Reisz und Stübel,
Republic E.,
Reisen
in
SUdaraerika.
Üas
Hochgebirgo
der
végrehajtó hatalom élén az elnök áll, a törvényBerlin 1902; Meyer, lu deu Ho<handen von E., Berlin 1907;
hozó hatalmat pedig a két kamarából álló kon- Robinson, Proceedings of the American Acaderay of Árts
gresszus gyakorolja. 1839— 45-ig ismét elnök volt and Sciences, Nr. 38 (a öalápagos-szigetek növényzetérl);
:

;

;

;

—

Ecuador-indiánusok

Hassaorek, Vler Jahre unter den Spanisch-Amerikanern,
Dresden 1887; Koblberg, Nach E., Freiburg 1897; Simson,
Travels in the Wilds of E., London 1886: Stübel und Beiss,
Indianertypen aus E. und Colombia, Berlin 1886; Whjmper, Travels among the Oreat Andes of E., London 1892;
Wolf, Geográfia y Geológia del E. és Carta Geográflca del
E., Leipzig 1892: u. a., Üter die geographischen Verháltnisse der Bepublik E. és Cber die westlichen Tieflánder E.-s,
Verhandlungen d. Gesellschaft für F.rdkunde zn Berlin
1891—93; u. a., Ein Besuch der Galapagos, Heidelberg
1879; Bilrger, Beisen eines Naturforschers im tropischen
Südamerika, Leipzig 1900; Stübel, Reiíz. Koppéi, Uhle,
Koltor und Industrie sadamerikanischer Vöiicer, Berlin 1889;
Flemming, Wanderungen in E., Leipzig 1872; Gerstácker,
Achtzehn Monate in Büdamerika, u. o. 18C8 ; Kean and
Markham, Central and Sooth America, Vol. 1., London
1909: Orton, The Andes and the Amazon, New York;
Montkly Bulletins of the Bureaa of the American Repnblics,
Washington ; Gonzales Suarez. História generál de la Bepública del E., Qnito 1890—1903 (eddig 5 kötet és atlasz);
Galindo, Mapa geografico historico de la Republica del E.
1
1.600,000; Qnito 1906.
:

Ecxiador-indiánusok. E. délameiikai köztársaság slakói, elssorban az egykor uralkodó
kecsua-k, kik azonban a spanyolokkal és négerekkel való keveredésük folytán faji jellegüket
jó részt elvesztették, sót

majdnem

kipusztultak.

Másodsorban &jivaroz és zoparos törzsek, melyek
bár számbelileg megfogyatkozva, faji tisztaságukat megtartatták. Nyelvük ugyan sokat szenvedett a spanyol hatás folytán, de még él. Az
E. egy része Amazonas állam teriiletén az serdkben tanyázik. Kaucsukszedés a fjövedelraük.

Ecnleas,

1.

Equuleus.

Écusson (franc, ejtsd: eküsszóS), címerpajzs.
Écuyer (franc, ejtsd: eküjé) a. m. fegyvemök,
lovászmester, istállóipester

pajzshoídó, lovag,

Bddy
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Edd, kis kikötváros a keletafrikai Eritrea
olasz gyarmaton.
Edda névvel az ó-izlandi irodalomnak két nagy
fontosságú termékét jelölik
régibb, verses E. (az E.-dalok gyjte1.
ménye) két fókéziratban maradt fönn; ezek a
codex regius (a kopenhágai kir. könj'vtárban) a
XIII. század végérl, mely 45 negyedrétü levelén
29 teljes és töredékes dalt tartalmaz a másik, a

A

;

oodex amamagnaeanus (a kopenhágai egj'etemi
könyvtárban) a XIV. sz.-ból, hat levelén a codex
regius dalain kivul még egy új dalt mentett meg.
Egyes dalok és versszakok más kéziratokban
(fleg az iljabb E,-ban) maradtak fönn, úgyhogy
összesen 32 vagy 33 E.-i dalt ismerünk. E.-nak
Brynjulf Sveinssou skalkolti püspök nevezte el
a codex regiust, melyet 1639 és 1643 közt fedezett föl 8 melyre sajátkezüleg ráírta: Edda
Saemundii multiscii, mert azt hitte, hogy a
Snorri-féle E., melyet korában jól ismertek, csak
kivonat e gyjteménybl, melynek dalaiból sok
versszakot idéz. Tudós Saemundnak (1. o.) pedig
azért tulajdonította e mvet, mivel ez a régibb
izlandi irodalomnak legkimagaslóbb alakja. Ma
tudjuk, hogy e gyjteményt nem illeti meg az
E. elnevezés és hogy Saemundnak e dalokhoz
semmi köze. A gyjtemény maga a XIII. sz.-ban
keletkezett. A költemények legnagyobbrészt mitikus és mondai dalok, de vannak köztük drámai
párbeszédek és tanító dai-abok is.E dalok ei'edetérl igen eltérk a vélemények. Egy részök Izland
szigetén keletkezett, a legrégibbek Norvégiából

grand E., flovászmester, udvari lovag É. fran- származnak, némelyek a skót szigeteken vagy
Grönlandban keletkeztek.
rhant, fszakács, asztalnok.
2. A2 ifjabb E., melyet e név kezdettl megEczel, nagyk. Na'^y-Küküll vm. modgyesi
j.-ban, (1910) 1638 néniét és oláh lak., takarék- és illet, Suoití Sturluson mve és 1230 körül készült. Amgrim Jonson fedezte föl 1628. Legellegogylet, 1499-bl való evang. templommal
vasúti állomás, u. t. és n. p. Medgyas. Prehiszto- régibb kézu-ata, mely üpsalában van, 1300 körül
:

rikus lelhely.

Eczema,

1.

Ekcéma.

Ed, a Névtelen Jeayz .szerint ama hét kÚQ
vezér egyike, akik Kiev alatt Álmos magyarjaihoz csatlakoztak, ezekkel együtt vándoroltak
at a Kárpátokon é.s a honfoglalásban részt vettek. B.-nek és Edömémek azért Árpád vezér
jutalmul Szerencsen a Takta mellett s a Hegyalján « különböz helyeken sok földet ada lakosai-

íratott, tehát nem Snorri kezeirása, aki 1241.
halt meg. E mtmka költészettani kézikönyv fiatal
szkáldok számára és négy részbl áll. A legjobb
E.-fordítások Simrock (1851, 9. kiad. 1888), Jor-

dán (1889) és Geringtól

(1892).

Magyarra Gábor

Ignác fordított E.-dalokat (1903). V.ö. Heinrich

Az E. eredete (Budapesti Szemle 1893).
Ed-Danner, az angol-egyiptomi Szudán egyik

G.,

tartományának fvárosa.
Edde, kisk. Somogy vm. lengyeltóti j.-ban,
mely földeket maradékaik Isten kegyelmének segélyével mind mostanig bimiok ér- (1910) 679 magyar lak., u. p. Osztopán, u. t.
Somogyjád.
demlették» (Névtelen Jegyz, XVII. fejezet).
Eddelak, porosz egyházközség a schleswigi
Ed., editio (latin kiadás) rövidítése edidii (kikerület Süderdithmarschen nevú j.-ában, vasút
adta) rövidítése is ediderunt röv. edd.
mellett, szép ev. templommal, (i9io) 3278 lak.
Eda, 1. Eday.
val együtt,

:

;

;

Edam, város Észak-Holland németalföldi tartományban, a Zuyder-tó közelében, mellyel csatorna köti össze, (1900) 6444 lak., hajóépítéssel a
XV. századból való templommal, amely egyike a
legszebbeknek. Itt készítik az E.-i sajt néven for
galomba hozott, pirosra festett kitn sajtot

Eddoas (nör.), Colocasia.
Mary (leánynevén Baker),
1.

Eddy,

a Christian
1821 jün. 16. az északamerikai Egyesiüt- Államokban, Bowban, Concord
mellett (New Hampshire), megh. 1910 dec 4. Bostonban (Massachusetts). S7Ígorú ehü kálvinista
Edaphikus formáció, a növényföldrajzban oly családból származván, mély vallásos érzületével
formáció (1. o.), amelyet a talajviszonyok állapíta- már üatal leánykorában a természettudományok,
nak meg, ellentétben a klimatikwi formációval az erkölcstan, a latin, görög ós héber nyelvek s
(l. o. ós Hygrophyták).
késbb különösen az orvosi tudományok tanulEday (ojtsd: ide), y. Eda, egyike az Orkádoknak mányozására adta magát. Majd a bibliába mélyedt
(l. 0.), a szigetcsoport északi részében, igen jó kiel, 8 elvesztvén els férjét, hosszas betegségbe
kötökkel.
esett, melybl mikor felgyógyult, kiadta 1870.
;

Science

(1.

o.) alapítója, szül.

—

Eddystone
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—

Edelsheim-Gyula

Science and Health mvét, mely 1903-ig 25 ki- Antwerpenben Gallé CorneUsnak volt tanítványa,
adást ért meg. 1881-töl kezdve harmadik férjével, majd 1665-tl Parisban Francois de Poillynál
miután a másodiktól elvált, Bostonban a Massa- tanult és teljesen a francia rézmetszkhöz csatlachusetts Metaphysical College-ot vezette, míg kozott. Ragyogó technikájú, igen termékeny mes1889. magányba vonnlt. Fentemlltett müvén kí- ter volt, aki egyenl ügyességgel reprodukálta
vül számos nagyobb és kisebb munkát adott ki, francia (Champagne, Lebrun) és olasz (Rafael)
mely mind az Istenben való bizalom erejérl tár- mesterek müveit és készített önálló arcképeket
gyal. V. ö. Peabody, Mrs B., németül is megjelent is. Metszetei közül általánosan ismert az a lap,
Bin Lebensbild c. alatt (Siegen 1903) Milmine, amelyet Rubensnek a Leonardo da Vinci-féle
The life of Mary Baker B. and the history of csatakarton után készített rajza után metszett.
Christlan Science (New York 1909).
V.ö. Delaborde, Gérard B. (Paris 1886). Bátyja,
Eddystone (ejtad: eddisztn), 1. sziklás szigetcso- E. Jean (szül. 1630) és fia, E. Nicolas (1680—
port a La Mancheban, a plymouthi kiköt (1. o.) be- 1768) szintén rézmetszk, de kevésbbó jelentékeny
járatánál, világítótoronnyal.
2. E., a Sala- mesterek.
Edelit (aedelith) (fev.), a prehnit-nek azon váltomon-szigetek (1. 0.) egyike.
nulla zata, mely Aedelfors termhelyen (Svédország)
Ede, bibe, lude, post
volnptas (lat.) a. m. egyél, igyál, játsszál, a fordul el.
halál után úgy sincs semmi élvezet (az epikureuEdelmann, 1. Johann Christian, német szabadgondolkozó, szül. Weissenfelsben 1698 júl. 8.,
sok jelszava).
;

—

mortem

Vas vm. kszegi j.-ban hegyes megh. 1767 febr. 15. Jenában teológiát tanult, az572 német lak. u. p. és u. t. Bo- után ZLnzendorf grófhoz a hermhutiak légkörébe
rostyánk.
került. Innét bejárta egész Németországot, mint
Edekon. Attila testórségének egyik ftisztje, a pozitív kereszténység nyilt ellenfele, mindenütt
kit 449. Orestesszel, egy pannóniai rómaival, az hirdetve a aszabad gondolkozás* igéjét szóban s
utolsó nyugat-római császár apjával együtt, kö- írásban. Mindenütt üldözték, végre U. Frigyes
vetségbe küldött II. Theodosius kelet-római csá- 1749. megengedte neki, hogy ha lemond az iroszárhoz. A császár ravasz tanácsosa, a herélt dalomról, Berlinben tartózkodhatik. Itt halt meg.
Khrysaflus, Attila meggyilkolására biztatta föl. B. Mvei közül említendk Moses mit aufgedecktom
színleg ráállt az ajánlatra, de pénzt kívánt, ami- Angesicht von zwei ungleichen Kindeni Lichtiieb
vel katonáit megvesztegeti. Ötven font aranyban und Blindling beschauet (1740), Christus und Beegyeztek meg, melyet a kelet-római követségbe llai 1741 stb. Újabban megjelent: AuswahI aus
tolmácsi minségben beosztott Vigilas vitt magá- B.-s Schriften (Bern 1847). Önéletrajzát kiadta
val. E. amint visszaérkezett, rögtön fölfedezte Klose (1849). V. ö. Mönckenberg, H. S. Reiraarus
Attilának a bizánci udvar tervs-it, ki egy megvet und J. Chr. B. (Hamburg 1867) Guden, J. Chr. E.
izenettel állt bosszút a meghiúsult merényletért. (Hannover 1870).
Edelény, nagyk. Borsod vm. szendri j.-ban a
2. E., Max Tlmmas, német fizikus, szül. IngolBodva völgyében, (1910) 2231 magyarlak., a járási stadtban 1845 okt. 18-án a müncheni technikai
szolgabírói hivatal, járásbíróság, telekkönyv, adó- fiskola tanára. 1868-ban megalapította ma is
hivatal székhelye, Borsod-miskolczi hitelbank fennálló flziko-mechanikai intézetét, melyben fizihengermümalora, vasúti állomás, posta- kai mszerek, fképen a földmágnesség, elektroíiókja
és táviróhivatal és telefonállomás. Fülöp Szász- mosság ós elektrotechnika körébe vágó mérKoburg-Gothai hercegnek itt szép kastélya van, eszközök készülnek.
Edelsbach, 1. Beraun.
s ugyanöneki tulajdona az B.-i barnaszénbánya.
Edelsheim-Gyulai, 1. Lipót báró, cs. és k. lovasL. móg Szepesedelény.
Edelfelt, Albert, íínn fest, szül. Kialában sági tábornok, szül. 1826 máj. 10. Karlsraheban,
1854 júl. 21., megh. Haikkoban, Borga mellett megh. Budapesten 1893 márc. 27. Alig tizenhat
1905 aug 18. Tanulmányait az antwerpeni aka- éves korában a császári seregbe lépett, résztvett
démián és Parisban végezte s Finnországnak Ak- annak magyarországi hadjáratában, és mint fseli Gallén-Kallela mellett legnépszerbb festje hadnagy Windischgrátz alatt küzdött Bábolnálett. Müvei történeti, vallásos és genreképek és nál, Mórnál és Szolnoknál. A 10. huszárezred
képmások. A nevezetesebbek közül valók: Pa- élén nagj'on kitnt az olasz háborúban, különörasztasszonyok a Ruokolaksi templom eltt, Krisz- sen Magentánál és Solferinónál. A huszárság
tus és Magdolna (mindkett a helsinkii ílnn nem- nagy katonai erényei elragadták a daliás termet,
zeti képtárban), A gyász, A tengeren, A turkui bátor férflut és ezen háború után e fegyveraem
egyetem felavatása (falkép a helsinki-i Sándor- részére oly szabályzatot szerkesztett, mely legegyetem aulájában), Schweiini Vilmos, Istentisz- inkább a speciális magyar lovasságnak felelt meg,
telet a tengerparton, III. Sándor orosz cár gyer- B rendszert oly kitnnek találták, hogy azt
mekei, Pasteur laboratóriumában, Runaberg ta- Európa összes nagy hadseregei magukóvá tették.
nár, Actó énekesn. Kürtén János stb. Mint illusz- Résztvett az 186tí-ki háborúban Königgrátznól,
melynek folyamán altábornaggyá neveztetett ki.
trátor is kitnt.
Edelforsit (aedelforsit) (ásv.) névvel kétféle ás- 1869-ben a lovasság ffelügyelje lett, 1874. peványt is illetnek. Egyrészt tisztátalan wollasto- dig Magyarország föhadparancsnoka. É.-ról különit, másrészt vöröses rostos-szálas
laumontit. nösen 1886. Jansky tábornok esetébl kifolyólag
Lelhelye Aodelfors (Smaland).
beszéltek sokat. B. ennek eljárását rosszalta, mit
Edelinck.GeraríZ, németalföldi rézmetsz, szül. Tisza miniszterelnök a képviselházban megemAntwerpenben 1649 okt. 2ü., megh. 1707 ápr. 2. lített. E.-nak ezután júl. havában bekövetkez
Edeháza,

vidéken,

kisk.

(1910)

;

:

;

;

;

—

Edelspacher
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nyugdíjaztatását e nyilatkozatának tulajdonították, mi népszerségét rendkívül emelte. Azóta

—

Edények

George (szül. 1785., megh. 1849.), ki a Grey és
Melbourne kabinetben kereskedelmi miniszter

mint a fvárosi társasólet egyik legszembetnbb volt, 1836. indiai kormányzó lett és szerencsés
alakja szerepelt. Halála az egész országban nagy háborút viselt Afganisztánnal. Mint az E.-Auckland család 3. lordja öccse követte, E. Róbert
részvétet keltett.
2. E. Lipót (rnarosnémethi és nádaskai) gróf, John, szül. 1799., ki mint bathi püspök halt meg
az elbbinek fia, szül. 1863 nov. 1. Jogi tanulmá- 1870. Ennek fia, E. William George lett a 4.
nyait a budapesti egyetemen végezte. Munkás- lord (szül. 1829., megh. Londonban 1890 febr. 27.);
ságát a közéletben karitatív irányban fejti ki. 1847— 61-ig mint diplomata mködött a külföldön.
Tanulmányozta a külföld emberbaráti intézmé- A jelenlegi lord, E. William Morton, 1859. szülenyeit; az Országos Gyermekvéd-Egyesület el- tett.
Edén, Nüs, svéd történetíró, szül. Piteában
nöke, a Fehér-kereszt orsz. lelencház-egyesületnek pe<1ig alelnöke. Legnagyobb alkotása az Orsz. 1871 aug 25-én. 1903 óta az upsalai egyetem taGyermekvéd Liga, melynek szervezése által a nára. Több értékes értekezése jelent meg a Svensk
társadalmi gyermekvédelmet az állami gyermek- Historisk Tidskrift-ben, mint pl. Frágan om en
védelmetkiegészít országos szerves intézménnyé ny historisk metod (1900) és grundema för Kari
tette. A belügyminiszter t nevezte ki az állami X. Gustafs anfaU pá Polen (1906). Egyéb munkái
gyermekvédelem társadalmi ffelügyeljévé s a Die schwedisch-norwegische Union und der Kiegyermekvéd orsz. bizottság elnökévé, az igazság- ler Friede (Amheim bevezetésével, Leipzig 1895);
ügyi miniszter pedig a fiatalkorúak felügyel Om centralregeringens organisation under den
hatóságának elnökévé. Mveli a festészetet is; áldre Vasatiden (üpsala 1899) Den svenska cenképei több kiállításon szerepeltek. 1906 júL 1. tralregeringens utveckling 1602—1634 (Upsala
és Leipzig 1902) Schwedens Friedensprogramm
magyar grófi méltóságot nyert.
Edelspacher Antal, nyelvész, szül. Aradon und die skandinavische Krise (Halle 1905) stb.
1846., régi nagybirtokos családból, megh. Buda- Kiadta szemelvényekben Gustav Wasa leveleit
pesten 1894 szept. A bécsi Theresianumban, Ara- (Stockholm 1902) és Axel Oxenstiema iratait és
don és a pesti egyetemen tanult, azután a honvé- levelezését (u. o. 1905).
Éden, a paradicsom, annak a vidéknek a neve,
delmi minisztériumban foglalt el fogalmazói állást,
de errl lemondva, nagyobb európai utat tett, több ahol a szentírás elbeszélése szerint az els embernyugati és keleti nyelvet megtanult, azután lkös- pár lakott. A név babilóniai eredet és a héberek
házi birtokán dolgozgatott. Munkásságáért több a hasonló hangzású héber szóval, amely gyönyökülföldi társaság tagjául választotta. Nevezete- rséget jelent, hozták összefüggéísbe. L. Paradi:

;

;

Éumun elemek a magyar nyelvsebb munkái
ben (1875) ; Egy ismeretlen magyar orientalista
:

csom.

Edenit (ásv.), alumininmtartalmú (de vasban
Ibn Dastah (1878) Dentek és magyarok, igen szegény) halványszürke v. zöld amflbolfajta.
magy. östörténelmi vázlat (1878). í'ordltások A Termhelye Edenvüle (New York).
Edénkében, város Pfalz bajor kerületben, a
nyelvészet és a természettudományok; Darwin
és a nyelvtudomány (Schleicher Á. után) A nép- Mühlbach és vasút mellett, (i9io) 5069 lakossal,

(1876)

;

;

:

;

vándorlások a nyelvészet világánál A nyelvtudo- bútor-, puskaagy, játék-, órakészítéssel, kémiai
mány eredményei (MüUer M.) azonkívül Renan cikkek gyártásával, mechknikai mhellyel, bor- és
és Oncken müveibl is fordított. Rendkívül sokat gesztenyetermeléssel ; I. Lajos bajor király emlékdolgozott s a megfeszített szellemi munka és csa- szobrával. Mellette van az 1846. épült Ludwigshöhe nev királyi villa, amely fölött a Rietburg
ládi viszonyok miatt utóbb elméje elborult.
romjai láthatók.
Edelspachersimánd, község, 1. AlsósiwÁnd.
Eden-szerzdés. Anglia és Franciaország köEdelweiss (t>öv.), 1. Leontopodimn.
zött 1786. a vám ügyében kötött egyezség, mely
Edemid, város, 1. Elremid.
Edén (ejtsd: idn), 105 km. hosszú folyó Angliá- szerint Anglia a fhmcia borokra, Franciaország
pedig az angol gyártmányokra legfölebb löo/o vában, Westmoreland oounty K.-i részében ered
Nevét a
átfolyik Cumberland countyn, öntözi a Cross mot vethet érték szerint (ad valorem).
Carlislenál hajózható szerzdés Edén Vilmos lordtól, Angliának ez ügyFeli (936 m.) Ny.-i alját
csatorna ágazik ki belle, amely Cumberland f- ben megbízottjától nyerte.
Edentata (állat), az emlsök egyik rendje. L.
városát Port-Carlislelai köti össze. A Solwayöbölbe torkollik. Lazacokban gazdag. Legna- Foghíjasok.
gyobb mellékvizei balról az Eamont, jobbról az
Edény, 1. Edények.
Irthing.
Edények. 1. Edény az a készítmény, mely
Edén (ejted: idn), angol nemesi család. Tagjai folyadék és a folyadékhoz hasonlóan meríthet és
egyébiránt, ha a lord avagy earl rangra emelked- tölthet, szemes vagy darabos tárgyak befogadánek, 1744 óta az Auckland névvel is élnek. Az sára szolgál. Készülhet mindenféle anyagból fáels E.-Auckland lord William volt, E. Rfjhert ból, kbl, brbl, bármilyen fémbl, agyagból,
baronet fia, szül. 1744., megh. 1814-ben. Kitnt üvegbl stb. Formára nézve a legrégibb idtl
mint diplomata és mint jogi és nemzetgazda- fogva gömbölyded. E formának oka a célszerség.
sági írá. Fbb mvei
Pilnciples of penal law Az edénynek a célszerségbl származó e formá(1772); Four U-tters to the Earl of Carlisle ját újabb anyagok és újabb találmányok sem válHistory of New-Holland. Levelezését és toztatták meg. AZ edény gömbölysége sokíéle(1779)
emlékiratait (Journal and Correspondence) kiadta képen változik. Általán négy fóformát különböztefia (bathi püspök). 4 köt. 1860—62.
Fia, E. tünk meg. Ezek: a hordó, a merít, a tölt (tölcsér
:

;

—

;

:

:

:

;

—
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önt edény. Ezekhez az alapformákhoz járulnak még más formák. Ezok a talp, a fül vagy a
nyél, továbbá a födél v. esetleg a csap. Az utóbbiak az edényt mintegy szervesen tagolt alkotásokká teszik, fokozzák annak használhatóságát,
célszerségét, s módot nyújtanak az edény váltoés

:

zatos, tetszets alakítására.

A folyadék eltartására szolgáló edény a hordó
alapformájából indulva ki, sokféle lehet, aszerint,
hogy az eltartásnak, a hordásnak milyen módjára
szolgál. így pl. a görögöknél is már sokféle volt a
hordó edény alakja amfora, urna, kráter (vegyi tedény), laposabb formája a csésze, mely lehet gömböly vagy egészen lapos fenek a kád, a tömlö.alakú ampulla stb. Hasonlóképen a mai idben is,
a fzedényektl kezdve a leveses tálig, a kádtól és az üsttl kezdve, majdnem beláthatatlan a
hordó edények formája, és aszerint változik nevük
is, amiben minden nyelv, így a magyar is, fölötte
gazdag. A merítésre szolgáló edény foimára nézve
legkevésbbé változatos. Két föformáját különböztetjük meg. Ezek a vödör és a kanál. Töltedény
a tölcsér, a kancsó. Öntedény a kanna, a palack,
ós általán az ivóedények. Jellemz, hogy az edény
egyes részeit, úgy azokat, melyek szorosabban a
célszerségre szolgálnak, mint azokat, melyek
inkább járulékok, más nyelvekben is, meg a magyarban is, az emberi test egyes részeinek nevével
jelöljük. Így a teljes edénynek van talpa (lába),
hasa, nyaka, szája, füle, csöcse. Csak egy járulékos része van, melynek neve elüt. Ez a födél. A
fölsorolt alkotó részek közt legnagyobb, mintegy
uralkodó eleme az edénynek az, mely a tulajdonkópeni célnak szolgál, t. i. az edény hasa.
Mindebbl látszik, hogy els sorban a célszerség, a használhatóság az irányadó szempont Ez
dönt a forma tekintetében és egészen független
az anyagtól is. A formák részletei azonban az
anyag sajátságai szerint változnak. Az anyagi sajátság szabja meg a formákat. Az egyik anyagnál,
akár a tagoltságot,t.i. a talpat, a hasat, fület, nyakat
stb. vesszük, akár a talpnak, hasnak stb. díszítését tekintve, a mvésznek több a szabadsága, mint
a másiknál. Az egyik anyag durvább és tompább,
a másik finomabb s élesebb, szabatosabb, rész:

;

:

:
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lehetnek változatos színek is. Az edény
célszerségének, használhatóságának és díszességének e szabályai oly természetesek, annyira
önmaguktól kínálkoznak és annyira könnyen megérthetk, hogy a legrégibb és a mveltség legalacsonyabb fokán álló népek is mintegy ösztönszeinileg követik. Az edény formálásának és díszítésének azonban legnagyobb és eddig felül nem
múlt mesterei a görögök voltak. A görögökhöz
e tekintetben méltó társakul szegdtek az indiaiak.
Európában pedig a renaissance kora. Ázsia keleti
népei, a kínaiak és a japánok páratlan tökélyi-e
vitték az agyag- és a fémes E. technikáját, azonban felfogásuk az edény formálásában, kivált
pedig díszítésében az elbbiektl merben elüt.
Náluk a díszítmény rendszerint uralkodik a forma
felett. Az újabb kor az agyag- és üveg-E. készítését technikailag rendkívül tökéletesítette és
elsajátította Ázsia keleti népeinek eljárását is.
edények. A kobak vagy más növények
nagyobb madarak tojása és a börtöml lehettek a folyadékok eltartására szolgáló els E. A
legrégibb cserép-E. legalább ezeknek alakját lát-

skori

héja,

szanak utánozni. Hogy a cserép-E. készítésére
jött reá az ember, nem állapítható meg

mikor

határozottsággal, a régibb kkori mveltségrl
az újabbra való átmenetel idejébl már ismerünk hiteles leleteket a dániai konyhahulladék
halmokból (Kjökenmöddinger), ellenben kétség
fér a belgiumi állítólagos régibb kkori leletbl
származókhoz. Az újabb kkor elejérl származó
E. leginkább rosszul iszapolt kvarcszemekkel,
pelyvával kevert agyagból készült, többnyire

egyszer gömbölydedalakok, amelyek csak földben
beágyazva, v. külön e célra készült gytírkön,
üres hengereken állanak meg. De már a kökoron
belül jelentékeny fejldést vesz a fazekasipar s e
fejldés változatosabb formák kialakulásában és
nagyobb technikai készültségben, valamint fe;tett

vagy bekarcolt gazdag díszítésben nyilvánul.

Az agyagnak azon a szerepen

kívül, amit

ma

még

az akkor ismeretlen üveget is kellett
helyettesítenie s emellett a bronzkor fejlettebb
betölt,

szakában a halotthamvasztás fellépte után ebbl
készülnek a hamvak elrejtésére szolgáló urnák,
letesebb kimmikálást tr el, st követel. Na- urnaborítók stb. Ehhez képest a bronzkori keragyobb szabadsággal formálhatjuk az agyag E.-et, mika a kkorihoz viszonyítva a formák ós mórede a szabadságnak is korlátai vannak. Az üveg tek óriási változatosságával tnik ki. Az urnák
mintegy középs helyet foglal el az agyag
értve többnyire csak nagyobb méret B., de a vaskori
mveltségre való átmenet idején nem ritkán az
a porcellánt is
meg a fém között.
Az edény alapformáján és a mellókíbrmákon élk lakásainak alakját utánozzák, máskor emberi
kívül, melyekbl az edény tagoltsága áll el, nagy alakra v. arcra emlékeztetnek. A diszítósmódban
szerepet játszik még az B.-nél a díszítés is. Az nagy a változatosság. Különösen kedvelt díszítésedény díszítését szigorú feltételek szabályozzák. mód a bütykös díszítós, amelynél az edényt legMinthogy a díszítmény nem önmagáért van, ha- nagyobb öblösödóse körül kisebb-nagyobb dudorok
nem az edény kedvóért, melyet díszít, azért min- fogják körül, és az ú. n. mószbetótes díszítés,
dig mellékes a szerepe és soha sem lehet fö- amelynél az edény felületének gazdag bekarcolt
dologgá. Más szóval, a díszítménynek alkalmaz- rajzát fehér anyaggal töltik ki (1. Bronzkor). A
kodni kell az edény alakjához, tagoltságához, nem korszak vége felé bronzlemezbl akiázott s domboszabad annyira túlkapnia, hogy a fformát és a rított díszítés E. is készülnek, ezeknek befolyása
tagoltságot megrontsa. Ellenkezleg, éppen az a az agyag-B. alakján ós díszítésében is észlelhet.
feladata, hogy a fformát és a tagoltságot ki- Még inkább a korai vaskorban, amikor a situláemelje. A díszítmény lehet akár sík felszín, akár kat díszít jelenetek utánzásával is találkozunk.
domború, s mindegyik esetben geometriai, nö- A hallstatti kor egyébként más tekintetben is
vényi és alakos. De úgy az egyik, mint a másik változatosságot hoz a keramikába, a kkor óta
alá van vetve az említett szabálynak. A dlszít- elhanyagolt színes díszítés felélesztésével. A hall-

—

—
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urnák alakjukkal s váltakozó vörössárga és grafltos sávjalkkal, figurális füleikkel,
felrakott fémdiszítményeikkel válnak ki az elözó
kor keramikájától. Mindezek az E. még szabadkézzel vannak formálva s a fazekaskorong használata csak a kelták terjeszkedésével egyidejleg
a Kr. e. V. sz.-ban az ú. n. Latiné kultúrával lesz
általános. Ez a technikai újítás lényegesen befolyásolja a keramikai alakokat is. A római keramika nevezetesebb újításai a domború jelenetekkel díszített és a készít bélyegével ellátott ú. n.
terra sigülata E. s a színes alapra folyékonyan
felrakott fehér domború (barbotine) díszítmények.
A népvándorlási korral a keramikában, leszámítva azokat a vidékeket, amelyeken ersen él a
római technikai tradíciók hatása, Európaszerte
nagy a hanyatlás. A sírokban lelt E. -ben a korongon készült és antik hatásra valló jobb árú mellett tömérdek a kézzel formált, rosszul égetett
edény.
A cserép mellett bronzból is késztlltek E., fleg
a vaskor elején Fels- Itáliában, ahonnan egész
Közép-Európát elárasztották e jó késztQetü, gondosan akiázott lemezedényekkel, bográcsokkal,
statt-kori

csészékkel, situlákkal, cistákkal (1. o.). Ilyen E.
díszítették a négykerek fogadalmi bronzszekereket is, amint hazánkban Szász városszéken is
leltek. Egy glasinaci fogadalmi szekéren pedig
olyan madáralakii edény van, amint több hazai
leletbl ismerünk s valószínleg itt is készültek.
JB madáralakok már nem trébelés, hanem öntés
útján készültek. Észak-Európában már a korai
bronzkor végétl kezdve készülnek bronz-E., fleg
felfüggesztésre szolgáló vésett és trébelt gazdag
díszítés fogadalmi E. Az öntés útján készült hazai
bronz-E. közül a skythákkal kapcsolatba hozott
hatalmas tlstök válnak ki. A trébelt bronz-E. mintájára, ott, ahol arany bvében volt, mint ÉszakEurópában és hazánkban, aiunylemezböl is készí-

tettek E.-et

—

129

Edényes virágrtalanok

2. E. (trachea) a növénytanban, különféle csalakú képzdmények, melyek a növényrészeket
átjárják és csak helyenként végzdnek vakon. Az
E. nem külön sejtek, hanem több egjTnás fölött
álló sejt összeolvadásából olj'f ormán jönnek létre,
hogy a szomszédos sejteket

elválasztó sejtfal felszívódik
és így az eredeti sejtek csak
tagjai az E.-nek.
E. csak
harasztfélék és zárva termk
edény nyalábjainak farészében találhatók. A fenyfélék

—

nyalábjainak fásrészében
csak tracheidák (1. o.) vannak. A lombos fák fateste
nagjTészt E.-bl áll és a fák
keresztmetszetén kézi nagyí-

st néha (tölgy, szll)
szabadszemmel is jól látható
apró kis lyukaknak látszanak. A faluk mindig elfásodott és a falban lev vastagodás szerint csavaros, gytóval,

rs, hálózatos, létrás, udvaros gödörkés E.-et különböztetünk meg. A választófalon
vagy csak egy lytik keletkezik, ez az egjszer áttörés
(perforáció), ilyenkor a választófal

merlegesen

áll

a

hosszanti falra, ha azonban
ferde az egyes tagokat elválasztó fal, akkor több hoszSZÚkás lyuk keletkezik a fa- a sasharasst (Ptendium
Ion, ereivel ekkor a létrához ^ffi^^'í^'^.*"*''
.letrasan áttört edenve.
,,
T,
,_.
.,,,.,
.V^
hasonló, ezért ezt létrás atiio-szer nagyítva,
törésnek nevezik (1. az ábrát). Az E. hosszúsága, különösen a kúszó fásnövényekben, de a tölgyben is, néha 1 m.-t is elér,
rendesen azonban 1 m. alatt marad. Az E.-ben
nincs plazma, hanem fiatal korban a víz és ebben
'

Aranyleletek).
készült E. ismerete Közép-Európában a rómaiak terjeszkedésével egyidejleg az oldott anyagok szállítását közvetítik, késbb peels császárok korában terjedt el; egész Észak- dig levegvel vannak telve. L. még Tejedények.
Európáig elterjedtek az ú. n. mUleflori üvegek, a
Edényes csapágytartó, olyan öntöttvas csapkülönböz szín rétegekbl s különböz mélyen ágytartó, mely minden oldah^l zárt edényt képez,
kiköszörült üvegek s az ú. n. vas diatrumok, ame- egyik oldalával falra, gerendára, oszlopra vagy a
lyek reá forrasztott üveghólyagokból kimetszett földön fekv alapra van ersítve, belsejében pedig
feliratokkal vannak díszítve, mint a Nemzeti üres. Az ily csapágytartók szilárdabbak, mint a
múzeum liíres szekszárdi példánya.
bordások, s a tengely rezgéseinek jobban ellenálláA fa-E. használatának nyomait megtaláljuk nak. L. Csapágy.
már a terramárákban és cölöpépitményekben
Edényes növények (növ), azok, melyeknek
8 ezeken kívül az északeurópai bronzkorból ma- nyalábjaiban a fa- és háncsrész ktüönböztethet
radtak fenn igen díszes példányok, amelyek bronz- meg. Ide tartoznak a harasztfélék, nyitva és zárva
szegekkel vannak díszítve. A római korból és a termk. Ezeknél található csak valódi gyökér,
népvándorláskori sírokból pedig a mai vödrökhöz itt alakul ki a br-, edénynyaláb- és alapszövethasonló abroncsos E.-et hazai leletbl is ismerünk. rendszer. Az E.-kel szemben állnak a sejtes növéKiváló sok faedényt szolgáltattak ebbl a korból nyek, ahová az összes többi alsóbbrend növéa schleswigholsteíni tzegmocsarak.
nyek tartoznak.
(1.

Az üvegbl

Irodalom. Koenen, Oefásslninde, Bonn 1895
Giltze, Geífestormen der neo-Iithischen Sohnnrkeramik, Jena 1891
Berendt, Die pommerellischea Gesichtsarnen, KtSnigsberg
1872—1878': Indíet, Cber italische OMichtsnrnen, 1890;
Krause, Über die Herstellnng vorgeach. Tongef&sse, Zeitschr.
f. Rthn.
1903; Moritz Hömea, Die Formenektwicklnng der
prfth. Tongensae (Jbnuh fUr Altertbkonde V., Wien 1911);
Carl Scinchard, Daa technische Ornament in den AnfKngen
der Knnat (Praeh. Zeitschr. I. 1904)
Wosinsaky Mór, Aa
Aakor mészbetétes agyagmTOMé^, Budapest 1904.
;

;

;

Révai Nagy Lexüamm. VI.

ML

Edényes pest (koh.), 1. Pest.
Edényes virágtalanok v. edényes kripiogamák
(növ., cryptogamae vasadares). De Candolle rendszerébl származó megkülönböztetés. Olyan száras virágtalanok tartoznak ide, melyeknek, mint
a virágzó növényeknek, igazi edénynyalábjok s
többnyire igazi edónyök is van. Szaporodási
szerveik, ú. m. az archegonium és az antheri-

,
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dium, eltelepen (prothalliura) képzdnek a raegtermókonyült petesejtbl az embrió, ebbl pedig a
spóraterm egyén támad; ez száras növény s
ivartalan módon hozza létre a spórákat. Az eltelep
tehát az ivaros, a száras egyén az ivartalan nemzedék s a kett egymással szükségképen váltakozik. Gyökorök, száruk és levelök van, de virágjuk

meg 1. A legegyszerbb eset, mikor
a szártengelyébon egyetlen nyaláb fut végig,
mely vagy kezdettl fogva egy nyaláb volt, vagy
több nyaláb összeolvadásából keletkezett. Ide tartozik a Potamogeton, Hippuris Elodea központi
nyalábja.
2. Máskor a kezdetben központi nyaláb szótágazik és az egész E. -rendszer egy csö-

nincs. A harasztfélék csoportja (Pteridopliyta)
tartozik ide a következ osztályokkal FUieinae
(harasztok), Sphenophyllinae (fosszilis osztály),

dium filix mas) sz&ráhan. Sokkal gyakoribb a 3-ik

;

:

lönböztetik

:

—

szorü hálózatot képez,

pl.

erdei pajzsika (Aspi-

eset, mikor a levélbl a szárba jutó B.-ok kissé leEQuisetinae (Surlófulék), Lyropodinae (Korpaf- felé hajolva a szár közepe felé haladnak, azután
félék). L. még Elötelepesek. V. ö. Tuzson, Rend- ívalakban kifelé görbülve a kertllet felé jutnak és
egy darabig a felülettel párhuzamosan haladva (1.
szeres növénytan I. köt. 1911.
Edényi Máríon, Csaplár Benedek (1. o.) álneve. ábra) más E.-okkal összeolvadnak
anasztomiEdénynyaláb, rost-E. (növ., fascicidus vaso- zálnak. A szár keresztmetszetén tehát szétszórtan
rum). A magasabb rend növényekben a táplálék állnak, de a kerület felé srsödnek (2. ábra). Bz
vezetésére való berende- az egyszik növények, vagy pálmák tipiisa.
4.
zések, melyek az átlátszó Bzzeí szemben a nyitvatermk és kétszikek szánövények (Impatiens, Ne rában a levélbl a szárba jutó nyalábok kis hajnyúlj hozzám) szárában lás után valamennyien párhuzamosan futnak egysötétebb vonalaknak lát- mással, úgy hogy a kétszikek és nyitva termk
szanak. A levelekben ezek szárában körben fognak állni a nyalábok (3. ábra).

—

—

alkotják az erezetet ós
némely párhuzamos erü
levél (Plantago, útilapu)
keresztben való kettészakltásakor mint vékony fonalak lógnak ki.
Igazi B.-t csak a harasztféléktl fölfelé találunk,
mert némely alsóbb rend
növény (vörös-barna moszatok) testében található

kötegek csak
1. ábra.

Egyszik

szár ideális

fiziológiai-

lag sorolhatók ide, edónyeik Ugyanis nincsenek.
A mohák levélerei, vala-

mint némely lombos moha
(Polytrichaceae) száracs-

kájában

találhatni

3.

ábra.

A

borsó szárának keresztmetszete, lent természetes
fent a fele nagyítva a a bör, b a kéreg, c a
háncs, d a kambium, e a fa, / a bél.

nyalá- nagyságban,

bok szintén nem valódi
B.-ok, noha egyes esetek-

:

ben már teljesen külön A rendes kétszik típustól kisebb-nagyobb eltéréváltak a víz és fehérjék sek is vannak ilyenek a bél E.-jai, melyek vagy
szállítására való elemek a szár belsejébe mélyen benyúló levélnyomnyaVezetköteg), st a
lábok (Borsfélék), v. a szár tulajdon nyalábjai
(1.
fenyféléknek sincsenek (Melastomaceae). Ritkábbak a kéregnyalábok,
valódi E.-iaik, mert ben- melyek vagy a levélnyomnyalábok kiágazásai
.
,
„ ,^
„
,
2. ábra. Egyszilíu szár kereszt- „„,
„„„i, j.„„„u„;j^u n
tracheidak (1. (Casuarina), vagy olyan tulajdon levélnyalábok,
^^^ csak
metszete.
0.) vannak. Igazi B. a melyek egy külön kéreg nyalábrendszert alkotharaszt-, Gnetum-félék, egy- és kétsziküekben nak (Calycanthus).
Legegyszerbb szerkezetek az ú. n. egyszer
vannak. Az B.-nak lefutását úgy tanulmányozhatjuk, hogy az illet növényrészt hosszabb ideig nyalábok, amelyek vagy tisztán vizet szállító
vízben tartjuk miután a fünemü rész kirothad, elemekbl áUanak, pl. a hárs virágzati tengelyén
visszamaradnak az E.-ok, amelyek a növénynek lev levélke erei ós a lo rablevelekben lev ú. n.
a vázát képezik. Vannak E.-k, melyek mindvégig vízerek, amelyekben csak tracheidak vannak, v,
a szárban maradnak, ezek a szár tulajdon nya- csupán fehérjéket szállít, pl. a burgonyafélék
lábjai (Begonia, Aralia-k), de a legtöbb kihajlik belének küls részében lev nyalábok. Ezek tehát
a levelekbe ós ott elágazva a levél erezetét al- nem valódi B.-ok, mert hiányoznak bellük az edékotja: ezek a közös nyalábok, amelyeknek a nyek, úgy hogy ide sorolhatók a lombos mohák veszárban lefutó része a levélnyom niialáb. Végül le- zet kötegei is. Az egyszer nyalábokkal szemben
hetnek oly B.-ok, melyek a levélbi a szárba jutva, az összetett nyaláboknak két része van a víz és
nem futnak le a szárban magányosan, hanem vízben oldott részek szállítá-ára való farész és a
rögtön csatlakoznak a szár tulajdon nyalábjaihoz, fehérjék vezetését végz háncsrész (4—5. ábra).
ezek a levél tulajdon nyalábjai. Az B.-ok hosszanti A farészben vannak az edények (trachea) és
lefutását illetleg a következ csoportokat kü- tracheidak, amelyekhez még a faparenchima csat:

.,

,

;

:

—
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lakozik a háncsirész elemei a szita- v. rostacsövek, a kisérösejtek és a háncsparenchima (cribralis par.). A két részhez még mechanikai elemek is
járulnak a farészben levk a libriform sejtek v.
farostok, a háncs mechanikai elemei a háncsrostok (sztereoma öv). A mechanikai elemek nem
vesznek részt a táplálék vezetésében, hanem csak
a többi rész megersítésére valók. A fa és háncsrész egymáshoz viszonyított helyzete szerint
az B. lehet: 1. hmcentrikus, ha egyik rész körül fogja a másikat (6. ábra) ; 2. sugaras, ha
;

:

—
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bok a prkambium-nyalábok. Ha késbb a prokambium-nyaláb összes sejtjei a fa illetleg h&icsrész elemeivé lesznek, akkor a nyaláb zárt(8.ábra),
mert utólag elemei nem szaporodnak, ha azonban
a fa és háncs között osztódásra képes rész
a
marad meg, amely egyrészt a fát,
kambium
másrészt a háncsot gyarapítja, akkor a nyaláb
nyilt. Zárt nyalábjai vannak a harasztféléknek és
egysziküeknek, nyíltak a nyitvatermknek és
kétsziküeknek. A nyilt nyalábok kambiumának
:

—

—

ábra. A Polypodinm páfrány koucentrikos edénynymUtjAnak keresztmetszete, ap & farésa, s a háncs, u a nyaíábhaTely.

6.

osztódása folytán következik be a kertUetbeli nöaz ú. n. másodlagos vastagodás (1. Vastagodás). A levelekbe kihajló nyalábok mindig
jobban és jobban elágaznak, hogy egyrészt a gyökerektl a talajból felvett vizet és a benne oldott
sókat a levél sejtjeinek átadják, másrészt a levélbl az asszimilálás útján készült tápláló anyagokat
a növeked részekhez, vagy a raktározó szövetekhez vezessék ; ennek megfelelleg azután az

vekedés

:

^^^fe^ö^

B

4— 5.

ibra.

1. ábra,

B

ábra. A Ricinas edénynyalábja: .^keresst-,
hosszmetszetben, r kéreg,
a bél pareDcbimája, b vastagfala háncs

m

y a kambifonn sejt, e a kambiam. g nagy, tf pedig kis
gödrOs edények, eö a bélsugárban keletkez karabiamsejt,
gs nyalibhtlTely, p háncsparencbima, n csavaros edény, l
lépcss edény, hh tracheidák.

A Prímola gyökerének

resztmetszetben, 9

sugaras edényoyalábja kea &, « a háncs, p a perlkambinm, m a
nyalábhOvely.

rost,

a háncs és farészek sugárszeren helyezkednek

egymás meWé

el

ábra); 3. koUaterális, miíoT
a farész a bél felé, a háncs pedig a kifelé néz
részen van, tehát szemben állnak egymással (4.
ábra). Az E. a tenyész kúp osztódó szövetébl
mint vékony falu, megnyúlt sejtekbl álló kötogek válnak ki, ezek a még nem kialakult nyalá(7.

is némi változást szenved a levélben. így legelször elmaradnak a szilárdító részek, a háncsrósz is ritkán követi végig a farészt, hanem rendesen már elbb bovégzódUk olyformán, hogy a
szitacsövek átmérje mindig szkebbé lesz, végül teljesen elmaradnak és az egész háncs az ú. n.
átmeneti sejtekben folytatódik, amelyek beolvadnak az asszimiláló sejtekbe. A faréi^zbl is elmaradnak az edények és csak a csavaros, gyrs,
hálózatos tracheidák maradnak meg, amelyek v.

E.

EdénynyalábhUvely
vakon végzdnek

(1.

Édes
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Epithem) vagy más nyaláb-

bal olvadnak össze.

Éder, 1. (Xavér) Ferenc, magyar hittérít, szül,
Selmeczbányán, megh. 1773. Beszterczebányán. 16 éves korában Nagyszombatban a jezsuiták rendjébe lépett, 1749. mint hithirdet Peruba ment, ahol a moxo-indiánok között 1769-ig
mködött. Descriptio provinciáé Moxitarium in
regno Peruano címmel könyvet írt, mely Budán
1791. jelent me_g Makó Pál kiadásában. E. Besztercze^ányán mint plébános fejezte be mködését.
2. É. György, színész, szül. Szabadkán 1788.
1811-tl kezdödöleg több évtizeden át vezetett
társulatot a nagyobb magyarországi városokban,
ügy a fiatal szinészgeneráció nevelésével, valamint a németbl fordított színmüvekkel a magyar
színpadi msor gyarapításában jelents érdemeket szerzett. A többi között Macbeth-et is lefordította. A 60-as évek elején Szatmárt mint városi
1727.

EdénynyalábhUvely (növ.). Az edénynyalábokat a szomszédos szövetektl elkülönít sejtréteg, mely morfológiailag, fiziológiailag és fllogenotikailag is elüt a többi szövettl, 1. Endodermisz.
Eder, 1. 135 km. hosszú mellékfolyója a Fuldának; Vesztfáliában, a Rothaarhegységen ered;
átfolyik Hessen, Nassau tartománynak és Waldeck
fejedelemségnek egy részén és a Schwalm fölvétele után Guntershausen alatt torkollik.
2. E., Waldeck és Pyrmont Poroszországhoz
tartozó német fejedelemség egyik járása, 334
Km» területtel, (1910) 16,640 lak.

—

h'

tanácsos mködött.
3. É. Gyula, fest, szül. Kassán 1875 dec. 25.
Mvészeti tanulmányait Münchenben kezdte 1893.
Hackl, majd Diez vezetésével, 1901. pedig Benczúr
Gyula budapesti mesteriskolájába került, ahol négy
évet töltött. Festményei többnyii-e az emberi test
ábrázolásával összefügg kompozíciók, ilyenek a
Bellerofon (1902, Szépmv. Múzeum) ; a Salome
(1907, u. 0.) a kassai kaszinó mennyezetfestménye
(1903). Töi'téneti vonatkozású arcképeken kívül
népszervé vált elmés szatirikus rajzai révén,
amelyek budapesti hetilapokban jelentek meg.
;

4. É. József Károly, magyar történetíró, szül.
Brassóban 1760 jan. 20., megh. Nagyszebenben
1811 jan. 11. Elbb kat. lelkész Maros- Vásárhelyt,
azután 1787-tl fogva a normális iskolát igazgatta
Nagyszebenben. József császár reformtörekvéseinek buzgó híve. Midn a különböz nemzetiségek történeti alapon igyekeztek jogaikat az erdélyi diétán érvényesíteni, B. írta az oláhok folyamodását SupplexlibellusValachorumTranssilvaniae c. alatt (1791), majd a szászok eredeti jogait
:

De initiis juribusque
Saxonum Transsilvanorum c. alatt

igyekezett felvilágosítani

prímaevis
A

8. ábra.

rozs szára keresztmetszetének részlete: epidermisz

mely a sztereoma gyanánt kifejldött hypodermától hy
nem különbözik; /( a zárt edénynyaláb háncsrésze; / farésze; a alapszövet.

e,

Eder, Joseph Maria, német fotokémikus,

szül.

:

Magyarul írta Erdélyország ismertetésének
zsengéjét (1796)ós szintén iskolai használatra, bvítve kiadta Pápai Páriz szótárát (1801). Nagy
kútf-kiadás vállalatba is bocsátkozott a Seriptores
(1792).

Rerum Transsylvanorum-mal, melyekbl 1792—

1800-ig 4 kötet jelent meg. Szorgalmas gyjt
ugyanott a felsbb állami ipariskolában a kémia is volt. Oklevélgyjteménye most a Nemzeti Mútanárává nevezték ki. 1888 óta az általa alapított zeum birtokában van. V. ö. Lukinich, E. K. le-

Kremsben 1855

niárc. 16. Tanult Bécsben, 1882.

bécsi fényképészeti és sokszorosító kísérleti intézet igazgatója, azonkívül a fotokémia tanára a
bécsi technikai fiskolán. Különféle munkái

közül kiemelendök azok, melyek a fény kémiai
hatására és a fényképészetre vonatkoznak. Fbb
munkái: Photometer mittelst Quecksilbersalzen
(1879) Über die Reaktionen der Chromsáure in
ihren Beziehungen zur Chromatophotographie
(Wien 1878); Photographie mit Bromsilbergelatine (Halle 1890) Ausfíihrliches Handbuch der
Die orthochromaPhotographie (u. 0. 1882)
tische Photographie (Wien 1885) ; Die Momentphotographie in ihrer Anwendung auf Kunst und
Wissenschaft (Halle 1886—1888) Anleitung zur
Herstellung von Momentphotographien (u. 0. 1887).
1887 óta kiadja Halléban a Jahrb. fiir Photographie
und Reproduktionstechnik c. folyóiratot.
;

;

;

;

velei, Irodtört. Közi. 1907.

Ederasz (áiiat), a kubai patkányvakondok (Solenodon cubanus Péten) kubai neve. L. Patkányvakondok.
Ederics, községek, 1. Balatonederks, Pusztaederics.

Édes, az ízlés szervére ható kellemes ingerfaja. Átvitt értelemben az, aminek érzethangulata az É. íznek megfelelen kellemes
(pl. álom, csók, érzés). É. a hízelg, mézes-mázos
beszéd, a mélyebb tartalommal nem bíró, tisztán
a fül gyönyörködtetésére szánt könny, dallamos
zene. E.-kés a kellemesnek túlságos, émelyít foka,
mely egyoldalúan a lágy és érzéki hatást keresi.
Édes, 1. Albert, ref. lelkész, esperes és egyházi
író, szül. Csoóron (Fejér vmegyében) 1805,, megh,
Tiszaderzsen 1887 júl, 29. Mískolczon volt tanár,

nek egy

—
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Édes torma

majd Tiszatarjánban lelkész s az alsóborsodi egy- ritzensaft), melyet nálunk medvecukor (németül
házmegye esperese. Az 1865— 68-iki ország- Bárenzncker)néven ismernek és hurutos bajoknál,
gylésen a mezöcsátl kerületet képviselte. Els valamint gyermekcsemegének is használnak;
költi müve 1826. jelent meg a kassai Minervá- Angliában a portersör festéséi e, különben pedig
ban késbbi nevezetesebb müvei Egyházi be- cipmáz, tinta, tus és festék készítésére alkalszédek (3 köt., Sárospatak 1856—79) Gyászheszéd mazzák. A Gl. glandulifera Magyarországon, DélApostol Pál superint. felett (Miskolcz 1860): Horác Oroszországban és Ázsiában terem és a most már
levele a Fisokhoz (Budapest 1876). V. ö. üj M. nem használatos görög É.-et adja. A Gl. echinata,
Athenás II. füz.
kivált Dél-Oroszországban és a magyar Alföldön,
2. É. Gergely, költ és mfordító, szül. Madá- adja a kevésbbé jó orosz É.-t. É.-nek hívják a
ron (Komárom vm.) 1768 jan. 24., megh. Tisza- Pblypodium vulgare nev harasztot, ill. ennek
taijánban 1847 okt. 20. Tanulmányait a sáros- gyökerét is.
pataki és debreczeni kollégiumokban végezvén,
Édes here (növ.), 1. Hedysanim.
mint ref. lelkész sokfelé, 1797 óta a Dunántúl
Édesít szerek, a gyógyításban az orvosságok
lakott (leghosszabb ideig Derecskén, 1833—46), kellemetlen izének leplezésére szolgálnak, gyakmajd nyugalomba vonult s utolsó évét fiánál, Al- ran magukban is szerepelnek, mint gyógyszert
bertnél töltötte. Sok csapás érte, de azok derült felvev anyagok. Legegyszerbb a porokhoz a
optimizmusától nem fosztották meg s vigasztalást nádcukor, folyadékokhoz ennek egyszer szörpje
talált a versírásban, melyet nagyobb buzgalom- V. a glicerin (jódos, brómos szerekhez) minden
mal kevés magyar költ müveit. Már a kollégium- más édesítés di-ágább. Aromák, savak segítik a
ban kezdte a verselgetést a mesterkedk modorá- rossz íz elfedését, ezért gyakran használunk fban. Rendkívül könnyen verselt még a legnehe- szeres anyagokból, gyümölcsnedvekbl készül
zebb formákban is, hiba nélkül, de egj^szersmind szörpöket. A hatékony gyógyszerekbl készül
híjával minden költöiségnek. Ráday és Kazinczy, szörpök, mik az orvosság hatását volnának hivatva
akiket nagyon tisztelt, leszoktatták a leoninusok- emelni,
alig tartalmaznak ható anyagot (az
ról, Ízlése is nemesedett, de költi erének fogyaté- oxj'mel scUlae kivételével). A porcukor sokszor
kosságát ers akaratával sem pótolhatta. Versei, nem mint édesít, hanem mint a gyógyszer tömeközöttük nagy számmal alkalmiak s mesterkedk gét növel hatástalan anyag szerepel, hogy a
(hangutánzók, rímelt antik versmértéküeks olya- gyógyszerész egyenletesebben tudja azt a szemnok, melyekben eleitl végig egy magánhangzó mérték szerint 10—20 por adagra osztani (porok,
szerepel) s latin költemények mfordításai, csak mik úgy is ostyában vétetnek be). Porcukor herészben jelentek meg, nagj'részüks épenatárgyuk lyett alkalmazhatunk édesgyökér port, a szörmiatt érdekesek, kéziratban maradtak (az aka- pök helyett mézet, electuariumot, lekvárt cukordémia kézirattárában). A megjelentek közül fon- betegeknél pedig saccharint, 1. Cukor, Saccharin,
tosabbak,: Á természet könyve (1789) c. tankölte- Szörp.
mény É. G. enyelgései (1793, másodszor, javítva
Édes kömény (növ.), 1. Ánizskapor.
és bv. 1803) Keservei és nyájaskodásai (1803)
Édeskút, kisk. Zala vm. Csáktornyái j.-ban,
Jramatai és danái (1803), Anakreon- és Horatius- (1910) 285 horvát lak. u. p. Drávavásárhely, u. t.
fordltásai (1803, ill. 1819). A kéziratban maradtak Csáktornya.
közül megemlítjük a Szefir s Dalirozsát, egy
Édeslj^ (azeltt Duksele), kisk. Arad vm.
hexameterekben írt szentimentális regényt; az borossebesi j.-ban, (1910) 275 oláh lak. u. p. és u.
Álmok c. keretes novella, ill. elmélkedés-gyjte- t. Gurahoncz.
ményt 8 A halhatatlanságot, egy distichonokban
Édes lapu (növ.), a Rumex obtusifolius L. népies
írt nagyterjedelmü filozofikus költeményt, mely- neve, 1. Rumex.
nek els fele Dante Divina Commediájá-hoz haÉdes meggy, 1. Cseresznyemeggy.
sonlóan egy álom keretében végig vezet a pokol,
Edessza, két ókori város neve 1. Makedoniáa föld, a mennyország rejtelmein s az Isten várá- ban, melyet a tradíció szerint Karanos Mrály
nál végzdik. Életérl és mködésérl, mely tá- kecskék által vezettetve foglalt el s ezen állatokvolról sem olyan értékes, mint amilyen terjedel- ról Aigai-nak nevezett el. Tényleg itt is laktak a
mes és érdekes, v. ö. Abafi Lajos dolgozatát a régi makedón királyok és itt is temetkeztek. Ma
Figjel V. kötetében.
2. E., Mezopotámiában Osroene tarVodena.
Édes ánizs a. m. Foeniculum vulgare, 1. Ánizs- tomány fhelye, eredeti neve Urhai (arab. Ruha),
kapor.
majd Orrhoé v. Osroe, ma Urfa, Orfa. E. nevét
Édes burgonya (n!$v.), 1. Ipomoea.
azon makedónoktól kapta, kik Nagy Sándor hadÉdesfa (növ), 1. Glycyrrhtza.
járatai után itt megtelepedtek, Selencus Nicator
Édes föld, 1. Berillium.
uralkodása alatt Kr. e. 311. A császárok korában
Édesgyökér (növ.), néhány Glija/rrhiza (Pillan- római fhatóság alatt saját királyai voltak, kiknek
gósok) faj gyökere (Radix Liquiritiae). A Gl. pénzverési joguk is volt. Nevezetes arról, hogy
glabra, Dél-Európában otthonos, Németország- közelében öletett meg Caracalla császár (Kr. u.
ban, kivált Baraberg mellett mívelve, adja a kö- 217). Kr. u. 525. földrengéstl elpusztult, azonzönséges (spanyol, német) É.-t, melyet egész da- ban I. Justinus császár parancsára Justinopolis
rabokbán, felaprítva és poralakban különféle or- néven újra fölépült. A keleti ker. egyház történevosságok édesítésére, vagy pillulák behintésére tében és a keresztes háborúkban
szerepel.
használnak, azonkívül pedig kifzés, besrítés és V. ö. Duval, Histoire politique, religieuse et lithengeres rudacskákba való formálás által készí- téraire d'Edesse (Paris 1892).
tik belle az E.-nedvet (Suocqs Liquiritiae, LakÉdes torma (növ.), 1. Nasturtium.
:

;

;

;

—

;

;

;

;

;

:

—
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—
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Édesvíz, az a víz, melyben a feloldott szilárd
anyagtartalom nem lialadja felül egy literbon a
300—500 milligramot (míg a tengervíz egy litere
felmegy 34— Sfi gr.-ra, söt az ásványvizek még
jóval ezen felüliek). A Duna vize Budapestnél,
Balló M. szerint, minden literben 160—180 milligrammot tartalmaz. Az É. a természetben harmat, köd, esö, hó, jég, forrás, patak, folyó, mocsár és tóvíz név alatt szerepel. Tömöttsége 1
4 C^-nál, s egységül szolgál a többi ásványok
s kzetek tömöttsége meghatározásánál. Sem
színe, sem szaga, sem íze nincs. O'^-on alul mint
jég, 100" felül mint gz szerepel. Feloldva mindig
tartalmazza mész, magnózia, nátrium, káUum, és
vasnak szénsavas, kénsavas, kovasavas sóit v. kloridjait, s a tartalom szerint vannak lágy ós kemény
É.-nok. nevezik a tenvizek. (L. e címek alatt).
gerészek a hajón lev ivóvizet, melyet vagy a
kikötbl visznek magukkal, vagy pedig, mint a
modern hajókon rendesen történik, a tenger vizébl megfelel lepároló készülékekkel vegytisztán
állítanak el.
Édesvízi állatok mindazok, melyek a tengeri
állatokkal ellentétben, az édesvizekben élnek.

+

—

Édesvízi állatok

nem

Radiolariák és Foraminiferák kivételével

nagyon tanulmányozták ugyan, azonban mégis
nem lehetetlen, hogy az édesvizekben több fajta
véglény él, mint a tengerben. Az É. legnagyobb
része mikroszkópi kicsinység csupán, s ezért
mindaddig alig tudtak róluk valamit, míg miki-oszkóppal meg nem vizsgálták édesvizeink lakóit. Ma a Föld különböz részeiben számtalan
tudós foglalkozik ilyen fajta vizsgálatokkal. Ha-

zánkban különösen id. Éntz Géza, Daday Jen,
Francé Rezs, Yángel Jen, ifj. Entz Géza, Szilády Zoltán és Abonyi Sándor kutatják édesvizeink állatvilágát.

Az É. életére elssorban a víz mozgása, hfoka,
átvilágítása és mélysége van hatással. A víz kémiai összetétele, úgy látszik, nem oly nagyjelentség, hacsak azokat a különleges eseteket nem
tekintjük, amikor pl. konyhasó, kén, széndioxid
stb. keveredik a vízhez, miáltal egészen sajátságos
jellegvé válik. A vízben oldott alkotórészek közül
még a mésznek van a legnagyobb hatása az édesvizekre némelyik állat kerüli a mésztartalmú vi;

zet s az skzetü hegyek mészben szegény vízereit szereti, ilyen pl. az édesvízi gyöngykagyló.
Biológiai alapon az édesvizek következ kategó-

Minthogy az édesvízzel borított terület kisebb
terjedelm a tengervízzel fedettnél, az É. száma, riáit különböztethetjük meg
fajbeli változatossága és jelentsége kisebb a
I. Állóvizek. Legfontosabb a tó, melynek kéttengeri állatokónál. Számos állatféleség teljesen félesége van. A tavak egy i'észét nagy kiterjedésühiányzik az édesvizekbl. így pl. a Zsákállatoknak kön kívül tetemes mélység jellemzi (pl. Boden-tó,
(lunicaia), Tüskésbreknek (Edánodermata), Genü-tó), más része szintén nagykiterjedés
PörgekaruaknakCSrac/aopoíía),Csillagférgeknek ugyan, de sekélyviz s vízmennyisége a száraz
(Gephyrea), Badiolaríáknak egyetlenegy faja évszak alatt tetemesen megcsappan (pl. Balaton-,
sem, a szivacsoknak (Ponfera) és Tömlseknek Fert-, Velenczei-, Palicsi-tó).
A) Éagy tavak. A nagy tavakat lakó szervezetek
(Coelenterata) pedig csak nagyon kevés faja található az édesvizekben. Ezzel szemben a Kétél- a következ három nagy csoportra oszthatók 1. a
tek (Amphibia) és Rovarok (Insecta) a tenger- parti régió szervezeteire 2. a nyíltvízi, azaz a tó
bl úgyszólván teljesen hiányzanak vizi élet- tükrétl a fenékig él és 3. a nagy mélységben él
módhoz alkalmazkodott fajaik, néhány fajt nem szervezetekre. A parti régió fleg a fajok sokféletekintve, kizárólag édesvizekben élnek. Rend- ségével múlja felül a tó vizének másik két régiószertani beosztás szerint az É. a következ cso- ját. A vízben él állatcsoportok mindegyikét meg:

;

;

portokból valók

:

A

Gerincesek törzsébl a Két- találjuk a parti régióban. A parti faunára jellemz,
hogy legnagyobb részt odanött állatokból áll, melyek nincsenek annyira alávetve a hullámok játékának. Azok a parti állatok pedig, melyek tetszés

éltek valamennyien lárvakorukban édesvíziek,
azonkívül a Kígyók (Homalopsidae), Teknsök
(Emydae) és a Halak körébl találunk édesvízi
fajokat. A Puhatestek (Mollusca) törzsébl a
Csigák és Kagylók, az ízeltlábúak (Arthropoda)
törzsébl a Éovarok (insecta), Pkfélék(Arachnoidea) és Rákfélék (Criistacea) népesítik édesvizeinket. A Férgek ('Fermeáf) körébl a Csillagférgek (Gephyrea) kivételével, melyek kizárólag
tengeriek, minden más féregcsoportnak képviselit megtaláljuk az édesvizekben. A Mohállatok
(Bryozoa) csendes vagy csak lassan folyó édes-

elég gyakoriak. Tömlsökben (Coenterata) az édesvizek nagyon szegények csak
az újabbkori édesvízi faunában, mely jóformán
szemünk láttára keletkezik, van egy-két faj, de
ezek is határozottan tengeri eredet újabb bevándorlók valódi édesvízi alaknak csupán csak egy
nemet mondhatunk s ez az édesvízipolip(Hydra).
Az újabb bevándorlók közül Közép Európa édesvizeiben még egy Hydroid-polip él a Gordylo-

vizekben
le

;

;

:

fhora. A Szivacsok (Porifera) körébl csupán
ovavázas szivacsok élnek édesvizekben. A Véglények (Protozoa) körébl rendkívül sok faj találliató az édesvizekben a tengeri véglényeket a
;

szerint változtathatják helyüket, nagyon ers
testalkatúak, helyváltoztató szerveik ersek, fejlettek s így a hullámoknak meglehetsen ellentállhatnak. A rögzített életmód a parti állatokon
különböz változásokat teremtett. Legszembea látószervek elsatnyulása. A parti állatok
színe rendesen közömbös barna, védszínekre
nincs nagyon szükségük, mert a temérdek vízi növény közt elég rejtekhelyet találhatnak.
A nyílt vízi szervezeteket pelagikus szervezeteknek nevezik. Két csoportba oszthatók. Egyikbe
tartoznak azok a szervezetek, melyeknek egyik
jellemvonása, hogy a szél és hullám hajtja
ket, mert szabad mozgásra vagy egyáltalában
ezek
nem képesek, vagy csak kis mértékben
alkotják a plankton-t (l. o.). A másik csoportba
tartoznak azok a szervezetek, melyek ers hullámzás idején is tudják helyüket saját erejükbl
változtatni, ezek alkotják a nekton-t, vagyis az
úszó faunát. A planktont alkotó fajok száma sokkal kisebb, mint a parti faunát alkotó fajoké a

tnbb

f

—

;

planktont néhány, de rendkívül nagy tömegben
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nyek a víz felszínérl láthatók legyenek, esetleg
csak a víz alatt alkotnak mezket. A sekélyviz
tavakban a mélyvízi áUatok teljesen hiányzanak.
csak kevés számban járulnak a planktonhoz. Az A parti fauna megegyezik a mély\izü tavakéval,
édesvizekben a nektonhoz csupán a halakat szá- de oly nagy mennyiség, hogy sokkal nagyobb
míthatjuk s azoknak is csak néhány fajáról mond- szerepet visz s nem is szorítkozik a tó felszínéhatjuk, hogy csupán a nyilt vízben tartózkodik. nek csupán egy bizonyos részére, hanem a csekély
Lyenek a Co regonus-fajok, melyek sohasem men- mélységnek megfelelen, úgyszólván az egész
nek a part közelébe, mindég a nyilt vízben tar- tóra kiférjed. A sekély vízmedencékben is él egy
alsórend növények,
tózkodnak. A nyíltvízi szervezetekre, vagy azokra csomó lebeg szervezet
az édesvízi lényekre, amelyek egész életükön ke- kerekes férgek, rákfélék stb. Ezen kisebb vízmeresztül úsznak, lebegnek, anélkül, hogy valaha dencék planktonát heleoplankton, azaz mocsári
megpihennének, vagy a fenéken köveken, vízi plankton nevén szokás megkülönböztetni a mélynövényeken bár csak ideiglenesen megtelepedné- vizü tavak planktonjától, melyet limiwplatikton
nek, természetesen a megélhetés elsó föltétele, névvel jelöhiek. A mocsár a tavaktól abban kühogy úszásuk és lebegésük lehetleg kevés er- lönbözik, hogy nyilt víztükre nincsen. Nád, sás,
feszítéssel, kevés fáradsággal járjon. Ezekben az káka, gyékény s egyéb felsrend vízi növények
állatokban minden törekvés arra irányul, hogy a jellemzk a mocsárra ezek a növények majdnem
vízben való lebegés kevés erófogyasztassal válj ék egészen kiemelkednek a vízbi s úgy kiszorítják
lehetségessé, mií zsirképzdéssel, gázelválasztás- a vizet, hogy csak még itt-ott csillog közöttük
faj alkotja ; legnagyobb részét ostoros
állatkák, kerekes férgek és alsórend rákfélék
alkotják ; a rovarok, férgek, atkák és puhatestek

megjelen

:

;

sal és a testfelület

megnagjitásával igyekszenek egy-egy kis tócsa, de ezek a tócsák

megvalósítani. A lebegést nagyon megkönnyítik a
különböz alakú és nagyságú cillangók és ostorok.
Valamennyi plankton-szervezet rendkívül fluom,
gyöngéd test olyan tömör és súlyos páncélja,
mint a parti szervezeteknek, egyiknek sem lehet,
mert egyrészt az úszásban gátolná ket, másrészt
fölösleges is volna. A plankton-szervezetek azonkívül, minthogy a nyilt víz nem nyújt nekik
semmiféle rejtekhelyet, ahová ellenségeik ell elrejtzhetnének, egészen világos színek, részben
átlátszók, úgy hogy a vízben jóformán láthatatlanok.
A nagymélységü vizek fenekén él szervezetek csak az AlpesekÉ.-i és D.-i lejtjén lev nagy-

vízfelületet

nem

alkotnak.

A

összefz

mocsarakban sem

sem limnoplankton nem él, hanem
a nagy vízmedencék parti régiójában honos állatheleoplankton,

fajok élnek benne.

;

II. Folyóvizek. Minél gyorsabb a víz folyása,
annál kevésbbé alkalmas a szerves élet kifejldésére, de azért a sebesen folyó vizekben is vannak
olyan szervezetek, melyek a sajátságos viszonyokhoz alkalmazkodtak. A folyóvizeknek állatokkal való benépesítése elssorban a vízfolyás
eséssebességétl függ. A lassú folyású folyamokban bármely évszakban találunk állati és növényi
planktont, de ez sem az egyének számát, sem a
fajok számát tekintve, nyomába sem léphet az állóvizek planktonjának. Schröder szerint a folyóvizek sebessége és a bennük él plankton fordított
arányban állnak, A patakok állatvilága is nagyon
változatos. A réteken lomhán kígyózó patakok állatokban gazdagabbak, mint az skzet alkotta medr
hegyi patakok. Az iszapos fenek, lassú patakok
állatvilága nagyon emlékeztet az állóvizekére.
Egészen sajátszer és szorosan körülhatárolt
azon vizek állatvilága, melyek sajátszer jellegek. Ilyen a belföldi zárt sós medencék, sós
tavak, sóbepárologtatók, kén- és vastartalmú vizek, természettl v. az ember ténykedése, gyári
üzeme stb. által szennyezett vizek, továbbá a föld-

tavakban, a különböz tengerszemekben, els sorban pedig Ázsia és Amerika hatalmas beltengereiben találhatók a középeurópai tavak közül a
Genfi- és Boden-tó mélyvízi szervezeteit ismerjük a legalaposabban. A fenéklakó mélyvízi állatokra, melyek együttvéve az ú. n. profuyuiális
faunát alkotják, jellemz, hogy abban a finom
iszapban élnek, mely a mély tavak fenekét borítja. Egy csomó véglény (Amoeba, Difflugia,
Arcella, Stentor, Vorticella, Epistylü), a Hydra
mélyvízi vörös alakja. Mohállatok, férgek, els
sorban örvényférgek, alsórend rákfélék (Aselhis
cavatiaiSyNipJuxrgusputeanus), atkák (Hygrobates, Pachygaster, Nesea), több puhatest (lAm;

alatti sötét vizek.

Ha a víz sótartalma nem túlságosan nagy,
gazdag állatvilág fejldik ki benne, de csak kevés olyan faj él benne, melyen a sósvízhez való
alkalmazkodás lényeges változást okozott. A tömör sótartahnú vizeknek úgyszólván vezérállata

naea abyssicola, Písidmm Hoferi stb.) és néhány
hal-féleség (harcsa, menyhal, Coregonus-fajok)
alkotják a mélyvízi faunát. A mélyN'ízi állatok
tartózkodóhelyk sajátszer fizikai viszonyaihoz
alkalmazkodtak s így sokban módosultak. A Puhatestek héja pl. vékony és törékeny. A parti ré-

az Jríewia nev rákféleség és az Ephydra-nembe
jellemz kemény héj itt tartozó legyek lárvája, A kén- és vastartalmú, tofölösleges, mert a tó mélyén nincs hullámverés. vábbá hforrások vizei csak néhány fajra szorítJellemz továbbá, hogy a mélyvízi állatok látó- koznak. Sajátszer állatok élnek a földalatti sötét
szerve jobbára elsatnyialt.
vizekben, melyek közül legnevezetesebb a vak
gió kagylóit és csigáit

B) Kisebb állónzek és sekély tavak. A sekély
tavak abban különböznek biológiailag a mélyvizü
tavaktól, hogy a vízi növények egész területükön
tenyészhetnek. A sekélyebb viz tavaknak is van
ugyan nyilt tükrük, vizük azonban oly sekély,
hogy fenekükön bárhol gyökeret verhetnek a vízi
növények. Az nem szül^éges, hogy ezek a növé-

kúti bolharák és a vak barlangi ászka.
Az édesvízi szervezetek legnagyobb részére a
tavasz és a nyár a legkedvezbb évszak, életük
azonban télen még a sekélyviz tócsákban sem
szünetel teljesen ; az Evezlábú rákok (Copepoda)
szaporodása pl. a téli hónapokra esik és egyéneikI

nek száma

is

a legnagyobb télen.
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képzdések

Az édesvizek állatai részben vízinövényekkel,
részben más állatokkal vagy bomló állati és növényi anyagokkal táplálkoznak. Az É. közül soknak nagy nemzetgazdasági jelentsége van, mert
velk táplálkoznak a halak, ezért újabban nagyon
sokat foglalkoznak az édesvízi szervezetek életének és életfeltételeinek tanulmányozásával.
Az édesvízi szervezetek eredetét még nem ismerjük pontosan. Annyi bizonyos, hogy a vizeknek mai értelemben való megoszlásával, a szervezetek is két nagy csoportra tagolódtak, édesvíziekre és sósviziekre, aszerint, amint e lizikailag különböz vízmedencék egyikének v. másikának viszonyaihoz alkalmazkodtak. Az ezen
els differenciálódásból származó faunát régi édesvízi faunának nevezhetjük. Ezen faunával szemben áll az ifjabb v. újabb édesvízi fauna, mely
tengeri állatoknak az édesvizekbe való lassú bevándorlása útján még ma is úgyszólván szemünk
láttára fejldik.
Az É. életének érdekessége és tanulmányozásuknak nagy fontossága teremtette meg az édesvízi biológiai állomásokat. Az els ilyen vándorállomást 1888. Fritsch létesítette Prága közelében, az Acchone mellett lev alsó Pocernici-tó
partján. Az els állandó állomást u. o. 1890. Bercsényi Béla báró állította fel. 1891-ben létesült a
Ploeni-tó partján épített nagyobbszabású biológiai
állomás, melyet Zacharias alapított. Azóta Európában és Észak-Amerikában más országokban is
létesültek hasonló állomások. Hazánkban még
nincs ilyen édesvízi biológiai állomás, bár a Kir.
Magy. Természettudományi Társulat többször
sürgette az édesvízi biológiai állomás felállítását
a Balaton partján.
Irodnlom. Lampert, Az édesvizek élete, Budapest 1904
Daday, A magyarországi tavak halainak természetes tápláléka, u. 0. 1891
A Balaton tudományos tannlmányozásának eredményei, u. o. 1897—1912; Zacharias, Die Tier•

;

Pflanzenwelt d. SUsswassers, Leipzig 1891, 2 köt.
n. a.,
Dass Blisswasser-Plankton, a. o. 1907 Apsteln, Das SUsswasserplankton. Kiél 1896; Schütt, Analytisohe Planktonstadien, u. o. 1892
Steuer, Planktonknnde, Leipzig
Berlin 1910; Ammann, Das Plankton unserer Seen, Wien—
Leipzig 1910
Schurig, Hydrobiologisches u. PlanktonPraktikum., Leipzig 1910
Zschokke, Die Tiefenfauna der
Seen Mitteíeuropas, u. o. 1911 Internationale Revue der
gesammten Hydrol)iologíe u. Hydrographie (megjelenik
1906 óta Leipzigben szerk. Woltereck R.).
n.

;

;

;

;

;

;

;

:

Édesvízi képzdések földtani értelemben mind*
azok a kzetek (homok, homokk, kavics, konglomerátum, mésztufa, mészk, agyag, márga, kszén,

tzeg

stb.),

amelyek édesvizek

(források, pa-

takok, folyók, tavak) üledékei. Édesvízi eredetükre teljes biztossággal csakis a beléjük zárt
kövületekbl következtethetünk. É. a geológiai
múltban visszafelé a juraperiodusig mindenütt elfordulnak, legfontosabb szerepük azonban a fiatal
harmadkori képzdések sorában jut.
Édesvízi kvarc (limnokvarcit), többnyire világos színú, sárgásfehér, likacsos-üreges kovakzet az üregek falai gyakran kalcedon kéreggel
vannak borítva. Likacsossága dacára rendkívül
szilárd. Túlnyomórészt amorf és kalcedonszerú
kovasavból áll. Édesvízi forrásokból, fkép hévforrásokból (geizirekbl) szokott leülepedni (Gejzirit). A kovasavat tartalmazó források gyakran
szoktak növényi vagy állati részeket megkövesíteni a kövesedett feny Tarnóczon, Nógrád vár;

:
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megyében, Megyaszón a Hegyalja DNy.-i részén
Arizonában egész erdk kövesedtek meg.
Édesvízi mészk, meszet tartalmazó hévforrások (ritkábban hidegforrások) üledéke, likacsos,
csöves, szálkás vagy földes szövettel, sokszor állati
s növényi maradványokkal. Színök többnyire barnás. Laza féleségeit mésztufának, travertinmak,
limnokaicitnak nevezik. Magyarországban több
helyütt fordul el.Óbuda,Celldömölk,Margitsziget,
Gánócz (Szepes vármegye), Vihnye és Szklonó
(Selmecz mellett).
Édesvízi növényzet (flóra), a tengeri növényzethez hasonlóan a folyó vizek, mocsarak, pocséták, tavak édes vízében él (hydrophyták), amelynek tagjait sajátságaik szerint több csoportba
oszthatjuk. A vízben szabadon lebeg növényzet,
a plankton áll a mikroszkopikus kicsinységü moszatokból (leginkább Cyanoophyceae, Diatomaceae, Peridineae, Desmidiaceae és Chlorophyceae)
és a hasadó gombákból, amelyek közül némelyek
néha oly nagy mennyiségben jelennek meg, hogy
az álló víz felületét zöldre vagy veresre festik.
A nagyon elszaporodott békanyál pedig sok bajt
okoz pl. a halászoknak. A tenger planktonjával
ellentétben az É. még száras, illetleg virágos
növényekbl is áll, különösen a partok közelében
(litoralís plankton), pl. a mohok közül a Riccia,
a víziharasztok közül a Salvinia és a virágosak
közül Aldrovandia, Lemna, Hydrocharis (Hydrocharis szövetkezet), melyekíiez egészen alámerültek is tartoznak
Ceratophyllum, ütricularia,
Hottonia. A vízmeder fenekéhez tapadt vagy ntt
É.-nél megkülönböztetjük a) a szilárd talajhoz
(kövekhez) niteket, mink nálunk pl. némely
moszat és a mohok közül a Fontinalis (nereida
szövetkezet) b) a laza talajban, iszapban gyökörezket (limnaeus szövetkezet), mink a zöld moszatok, különösen a Charák, a mohok (Hypnum),
a harasztok közül a Marsília, a virágosak közül
az Elodea, Ranunculus fajok, Nymphaea, Nuphar,
Potamogeton. Ezekkel a csoportokkal szemben
állanak a mocsári növények (helophyta), amelyeknek lombja a víz fölé emelkedik. Ezeknek szövetkezete a) a nádas, amely magasra ntt monocotyl
növényekbl, mink a nád, gyékény, tavi káka ós
néhány kétsziklevelú növénybl áll (sóska, boglárka, ernys), b) sásmocsár, amelyet a sás, szitytyó, néha nyír lep el és amelyben alacsony ffiz- és
nyíi'cserjék is nnek
c) tzeges mocsár (Sphagnetum), különösen tzegmohákkal (Sphagnum)
d) a tundra, É.-Burópában kisebb mennyiíégü
tözegmohával és végül e) a sárrét, különösen
égerfákkal, de fzfákkal és nyírfákkal is (egeres,
füzes). L. még Euphyta. V. ö. Goebel, Pflanzenbiolog. Schilderungen
Warming, ökolog. Pflanzengeographie Mönkenieyer, Sümpf u. Wasserpflanzen Borbás F., A Balaton flórája.
Édesvízi polip (állat), 1. Hidra.
Édesvízi törmelék, patakok, folyók s általában
édesvizek lerakta kavics, homok ós iszap.
Edeweoht, község Oldenburg német nagyhercegségben, mocsaras vidéken, tatárka- ós komló:

;

;

;

;

;

termeléssel, sertéstenyésztéssel,

(i9io)

3968

lak.

Edfa (Etfeh), község az egyiptomi Girgeh tartomány Szohag kerületében, kb. 7000 lak. E.
ókori neve Aphroditopolis.
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Edfu, Hórusz isten városa Felsö-Egyiptomban, jutó nemes tendencia, az a bátorság, amellyel a
szívtelenség és a
ellen kikelt, nagy olvasóközönséget biztosítottak számára. Felülmúlhatatlan az ir népélet rajzolásában, eladása élénk,
fantáziája gazdag, itélótehetsége éles, nyelvezete
keresetlen és egj'szerü. összegyjtött munkái
Tales and Novels címen 1825-ben 14 kötetben jelentek meg. V. ö. J. C. Hare, Life and letters of
Marj- E. (London 1894).
Sdgfewortbia Meisn. (növ.), a Thymelaeaceae
(Boroszlánfélék) család génusza. 2 faja közül az
német és »ngol féríinév, a. m. hajítódárda.
Edgár (Clinto és Édeling melléknévvel). A E. Gardneri (Wall.) Meisn. a Himalájában, az E.
Mag^-arországba menekült Eduárd angol herceg chrysantha Lindl. (E. papyrifera Salzm. micufia Ágotától, kit Worcesteri Florentius (meghalt mata) pedig Kínában és Japánban honos. Az utóbbi
1118) angol krónikás Henrik német császár leá- háncsrostjait már régóta papirosgyártásra hasznyának, Ordericus VitaUs (szül. 1075) pedig Sa- nálják. Külsleg az E.-papiros a Broussonetiábl
lamon magyar király leánjának mond.
(1. 0.) elállított japán papirostól nem különbözik,
mikroszkóp alatt azonban könnyen megkülönbözEdgbaaton, Birmingham (1. o.) külvárosa.
Edgecumbe,3i>>í/H/ (ejtsd: edzskömm)v. Putouoki, tethet tle.
kialudt vulkán New-Zealand É.-i partján 792 m.
Edgren, Anne Gharlotte (szül. Lejfler), svéd
magas, 1769. fedezte fel Cook.
írón, szül. Stockholmban 1849., megh. NápolyEdge-sziget, a Spüzbergák (1. o.) egyik szigete. ban 1892 okt. 24. 1872— 89-ig E. ügyésznek,
Edgeworth (^tsd: edzsvört), 1. Henry AUen de 1890-tl haláláig Cajanello olasz hercegnek feleFirmont, XVI. Lajos francia király gyóntatója, sége. Azon szellemi mozgalomnak, melyet Branszül. 1745. Edgeworth városkában Írországban, des támasztott Dániában a 70-es évek elején,
megh. 1807 máj. 22. Mitauban. Mint jezsuita 1777. lelkes támogatója volt hazájában.
mködési
Mdme Elisabethnek, XVI. Lajos nvérének gyón- tere irodalmi tevékenységének a
emancipátatója lett. A királyt is
kisérte a veszthelyre ciója. Színdarabjai majdnem mind e probléma
és saját élete kockáztatásával teljesítette lelkizi megoldására irányulnak ugyanez áll novelláiról
kötelességét. Utóbb Angliába menekült, majd is. Fbb müvei: ür lifvet (Stockholm 1882—90);
Mitauba ment XVHI. Lajoshoz. Emlékiratait Der- Skádespelerskan cím dráma (1883) Under tofniéres heures de Louis XM. C. Sneyd Edgewofth feln (1883) Elf van (1883) Sanna krinnor (1883)
angolul, Dupont (Paris 1815) franciául adta ki. Az Hur man gör godt (1885); Kampen för lyckM
utóbbi kiadást lenyomatta Barriéres a Biblio- (1887).
théque des mémoires (u. o. 1847) 9. kötetében
Edhem pasa, 1. török államférfiú, görög szülök
leveleit Mme. Elise de Bon adta ki (u. o. 1818).
gyermeke, szül. Kiosz szigetén 1813 körül, megh.
2. E., Mary, angol írón, szül. 1767 jan. 1. Konstantinápolyban 1893 márc. 21. Parisban neBlack Bourtonban, megh. 1849 máj. 22. Edge- velkedettA'isszatérve Konstantinápolyba, a vezérworthtownban. Mveit három csoportra oszthat- karnál nyert alkalmazást s 1849. Abdul Medzsid
juk: erkölcsbölcseletiekre, ifjúsági iratokra és szultán hadsegéde s az államtanács tagja és egyregényekre, mely utóbbiak túlnyomóan társa- néhányszor miniszter lett. 1876-ban berlini níigydalmi iránymvek. Els munkája, Letters to lite- követs 1877. nagyvezér, 1878 83-ig bécsi nagyrary^ ladies (1795), a nóemancipációt stirgeti. Ezt követ, 1883
85-ig pedig belügyminiszter volt
követték a Rousseau hatása alatt irt Essay on a
2. E., török tábornok, szüL 1851., megh. 1909
practical education (1798). A Morál Tales (1801) dec. 17. Kairóban. Az 1877— 78-iki orosz háboés a Popular Tales (1804) az ifjúság és a nép szé- rúban Plevna védelmezésében tnt ki. A béke
lesebb rétegeiben is gyorsan elterjedtek, valamint helyreállta után a -lildiz-kioszk parancsnoka,
nagy sikere volt már elbb The Parent's Assis- majd a kosszovói vilajet kormányzója, 1894. a
tant c. ifjúsági elbeszélésgyüjtemény 6 kötetének szultán szárnysegéde és tábornok lett. Az 1897-iki
Í8 (1796—1800). Els nagy sikert aratott regénye görög háború küszöbén pedig kinevezték a török
Castle Rackrent (1800) volt, egy si ir nemesi hadsereg fvezérévé. Megszállta Larisszát (ápr.
család egyik elzüllött tagjának története ers szo- 25.) ; máj. 5. bevette Pharsalost, máj. 10. pedig
ciális tendenciával. Ezt követték The modem Volót. Miután máj. 14. még Gribovónál és 17.
Griselda (1804) Leonóra (1806) és Absentee (1812) Domokosnál gyzött s a görögöket a Thermoc. regényei, amely utóbbi a földesúr távolléte alatt pylékre vetette
vissza, ezek fegyverszünetért
elharapódzó visszaéléseket ostorozza. Patronage könyörögtek. A szultán, félelmében, hogy a nép1814) c. regénye a felsbb körök erkölcstelen- szer E. az ifjutörök-párt kezében félelmetes eszsége, Harrington (1817) pedig a zsidókkal szem- közzé válhatnék, csak nt^y késn engedte meg
ben érvényesül elítéletek ellen fordul. Ormond neki a visszatérést. 1909-ben török hadügyminisz1817) az ir nép életébl veszi tái^át E. ezután terré neveztetett ki.
is szájnos novellában és vázlatban dolgozta fel az
Edictam (lat.), ált. a. m. hirdetmény, rendeir nép mondáit, legendáit és mítoszait. Ily irányú let. Különös jelentségük van a rj.-ban a polgári
müvei adtak impulzust Walter Scottnak is saját törvénykezéssel megbízott magisztrátusok (Róhazája. Skótország népies hagyományaínak fel- mában a praetorok és curules aediles, a provindolgozására. B. nem mondható nagy költnek v. ciákban a helytartók és quaestorok) E.-ainak, légmély gondolkodónak, de a müveiben kifejezésre ióként a praetori E.-oknak. A magisztrátus hiva-

bn

a régi Apoüinopolis Magna helyén, a feliratokban
neve Bakud, késbb Tebu, amibl a kopt Atbo
és a mai É. származik. Mint Hórusz városának, a
szárnyas napkorong a szimboloma. Az itt emelked templom építészeti szempontból nagyon hasonlít a denderai templomhoz. Mint ott, úgy itt
is az összes a falakat díszít képes ábrázolások
és feliratok a Ptolemaeusok korából származnak.
Edgár (angolszász Eadgar, ófelnémet Ötkér),
:

;
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;

;
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taléve kezdetén az E.-ban tette közzé ama jogszabályokat, melyek szerint hivataléve folyamán
bíráskodni fog. (A törvény és praetor viszonyára

nézve

1.

Praetori jog.) B.-nak nevezik úgy magát

az egész hirdetményt, melyet kezdetben szóbelileg (in contione) hirdettek ki, késbb fehér fatáblán tettek közzé (in albo proponere), mint az abban foglalt egyes rendelkezéseket. Az egész hivatalóv tartamára érvényes (generaliter kötelez)
B.-ot E. perpetmtm-nak nevezték, ellentétben
egyes speciális intézkedésekkel. Az B. a magisztrátust a lex Cornelia óta (Kr. e. 67) kötelezte a
hivatalév leteltével pedig hatályát vesztette. Az
utód azonban rendszerint átvette a hivatali eldnek jól bevált és így helyesnek tartott intézkedéseit. Az így évrl-évre átvett és életben maradt rendelkezések (E. tralaticium) száma idvel
annyira megntt s a rj.-nak oly fontos anyagát
alkotta, hogy Hadrianus császár Salvius Julianus jogtudóssal az egész joganyagot összeállíttatta ós revideál tattá a jogfejldés követelte igények tekintetbe vételével. Az elaborátumot 131ben (Kr. u.) senatusconsultum útján kötelez ervel ruházta föl a császár minden idkre (E. Divi
Hadriani, E. perpetuum ; ebben az újabb, techn.
értelemben).
A római császárok is adtak ki
E.-okat (E. principum), melyek törvényervel
bírtak, tehát jogforráatani szempontból egészen
más megítélés alá esnek. E. de pretiis, Diocletianus császár híres ediktuma.
E. Theodorici ^= Nagy Theodorik keleti gót király törvénye
(507 körül, Kr. u.), mely egyes római, fleg a Codex Gregoriánus, Eíermogonianus és Theodosianusból, a posttheodosianusi novellákból stb. merített) jogszabályok önálló, de rendszertelen földolgozásával készült rómaiak s keleti gótok számára. L, még Praetor, Praetori jog ; a francia
királyok E.-aira nézve Ordonnance. V. ö. (a rj.
E.-ra nézve) Lenel, Das Edictum perpetuum (2.
kiadás, 1908).
Edidit (latin, rövidítve ed.) a. m. kiadta
ediderunt (röv. edd.), kiadták (könyvek címén),
a kiadó, illetleg a kiadók nevével kapcsolatosan.
Ediktális idézés, 1. Hirdetményi idézés.
Edinburgh (ejtsd ednbaro), Skócia és Edinburgshire (1. o.) county fvárosa, a tengerbe szakadó
Water of Leith jobbpartján, a Pirth of Forthtól 2—3 km.-re. Területe 44 km 2, (1911) 320,315
lakossal. A hullámos térszínen emelked város
teljesen egybeépült a Porth-torkolatban fekv
;

—

—

:

:

:

:

:

kikötvárossal. Három, KNy.-i irányú
dombsorra terjeszkedik ki. Az É.-i vonulat K.-i
végzdése a Calton Hill (92 m.), amelyet a fejLeith

ld újváros már körülölelt. A D.-i vonulat K.-en

a Pentland Hills végzdésébe, a Salisbury Craigs
meredek falába ütközik; innen és a mögötte
emelked Arthur' Seatrl (250 m.), vagy a hegyoldalban köröskörül futó Queen's Drive-rl re-

mek

kilátás nyílik a tengerre és E. környékére.

A középs

vonulat K.-en a Holyrood Palace-tl

indul ki s Ny.-on a domb legmagasabb pontján
(133 m.) emelked fellegvárig (Castle) nyúlik.
Ezen a területen épült az si B., Old B., amely
kanyargós utcáival, szk sikátoraival (close-ok,
alley-k és wynd-ek), tízemeletes füstös házaival

(Auld Beekie : a vén

füstös)

merben középkorias

—

Edinburerh
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útvonalai, a High Street a Canona Cowgate, a South Back of Canongate-tel, az ó-város egész hosszán végigvonulnak. A Castle (Hadrianus Alata Castra-ja, s a VII.
sz.-belí Edwin's Burg helyén), a skót királyok
egykori szókhelye, számos történelmi emléket
foglal magában; most katonaság van benne.
A vár ,B.-i mellvédjérl (Argyll's Battery)
egész E.-ra kiterjed kilátás nyílik, el a
tengerig. A High Street mentén emelkedik a
St. Giles's Cathedral (XIII. sz.), a Parliamcnt
House (XVII. sz.), (most legfels törvényszék,
nagy könyvtárral), a County Hall, II. Charles
lovas- szobra,
Royal Exchange, Tfon Church,
John Knox's House (1490), a híres reformátor
háza. A Holyrood Palace, egykori királyi rezidencia, a XII. sz.-ban alapított The Abbey of
Holy Rood apátság helyén épült, nagyrészt a

színezet.

gate-tel, és

XVI.

Mary királyn
Darnley szobái történelmi nevezetes-

sz.-ban. Kápolnája, képtára,

és Lord

ségüek.
Az ó-várost a tle délre elterül újabb városrészektl (Merchiston, Morningside, Grange, Newington
közös névvel South Side) a George
IV.- és a South Bridge-zsel áthidalt völgy választja el. Legjelentékenyebb épületek itt az
egyetem, múzeum, kórházak, Merchiston Castle,
Royal Observatory (a Blackford Hill-en).
Az óvárost az újvárostól (New Town) az egykori (1450—1763) Nor'Loeh mesterséges tó mély
völgye
most gyönyör kert, a Princes Gardens
választja el. A völgyet, amelynek alján,
részben alagutakon át vasút vezet, a North Bridge,
a W^averley Bridge és a Mound (sánc) fogja keresztül. Az 1767. alapított New Town s vele
egész E. forgalmi középpontja s Európa egyik légszebb utcája a Princes Street{déli oldalán a Princes Gardens, B.-ról nagyszer palotasor). Ny.-i
végén a Mound-on a Royal Institation és a National Gallery klasszikus épületei és a Caledonian
Station, K.-i végén a Waverley Station és a fposta, ahonnan a Leith Walk egyenesen Leithbe
(IV? km), a Waterloo Place és a Regent Road
pedig a Calton Hill körül elhaladva, Portobelloba
Obsei'vavisz. A Calton Hillen van a City
tory, a National Monument (a Parthenon utánzata), Nelson's Monument, Stewart és Playfair
szobra a domb oldalában, a High School eltt a
klasszikus Bums-emlék. A sakktáblaszerüleg
épült elkel és csendes New Townt a széles
utcák (George, Queen, Frederick, Hanover és
St. Andrew Street), nagy, parkozott terek (Moray
Place, Royal Circus), szobrok (Walter Scott, Wellington, Wilson, Ramsay, Livingstone, Melville,
Hopetoun, Prince Albert, Pitt, Chalmers, IV.
George) s a monumentális kházak jellemzik. Itt
találjuk B. büszkeségét, az 1670. alapított Botanie Gardenst az Arborétummal (14 ha) s egyéb
parkokat (Queen Street Gardens, Dean Terrace,
a St. Bemard's Well kénesforrás, kertjével stb.).
Mint ipari város nem jelentékeny, de kikötje
és nagy pénzintézetei révén számottev kereskedelmi középpont. Egyenesen yezet szerepe van
s egész Nagy-Britanniában a legels helyek egyikét foglalja el irodalmi, mvészeti s tudományos
téren. Festi fekvésén kívül ez az irodalmi jelleg

—

—
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—
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magyarázza meg a ccmodern Athén» elnevezést,
amelynek architektúráját is sokban utánozza.
Tudományos és mvészeti intézetei, társaságai és
tanintézetei
Royal Institution, Royal Society,
National Gallery, Academy, üniversity of E. (ala-

Edingtonit (ásv.), zeolit és pedig bárium-aluminiumszilikát (BaALSijOio+SHgO)
igen ritka,
rombos hemimorf, fehér. Lelhelye Skócia (Glasgow mellett Kilpatrick Eülls). Haidinger irta le
(1825) s nevezte el Edington tiszteletére, ki azt
píttatott 1583. 1911-2. 128 tanár, 3421 haUgató), legelször találta. Breithaupt antiedrü-je ugyanHigh School (alap. 1761), Fettes College, Watson's ezen ásvány.
Edinol, a meta-amido-ortho-oxibenzilalkol sóCollege, Ladies College, Heiiot-Watt CoUege,
The Merchant Company's Schools, Scottish Geo- savas sója. Sárgásszürke, vízben könnyen oldódó
graphical Society, Geological Society, Archeolo- por. Fotográfiai elhíváshoz használatos.
Edimé, Drínápoly (1. o.) török neve.
gical Society, Highland and Agricultural Society
Edison, Alva Tkomas, elektrotechnikus, sziU.
of Scotland. Könwtárai az Advocates' Library
(300,000 köt.), Signet{70,000),University (200,000), 1847 febr. 10. Milánban, Ohio északameríkai államban. Otthon c ak írni és olvasni tanult, késbb
Public Library (85,000 kötet).
Több kórháza, vak- és süketnéma-intézete, teljesen önmaga képezte magát. Tizenöt éves korárültek háza, árva- és szegényház, hajléktalanok ban újságárus fiú volt a Fort-Huron és Detroit
menhelye, javítóintézete s népfürdi vannak. A közt járó vonaton, azután kis kézi nyomógépet
gáz- és villamos világítás, az egész várost behá- szerzett s maga szerkesztett, nyomott és árusított
lózó kitn elektromos kábelvasút városi keze- egy kis hírlapot Grand Trunk Herald címen. Kelésben van. B. lakosságának uralkodó elemét az resményét könyvek és vegyiszerek beszerzésére
irodalom és tudomány képviseli, a vidéki nemes fordította ; de mivel vegyi kísérletei közben a felbirtokosság és a jómódú nyugdíjasok szolgáltatják dlt foszfor egyszer meggyújtotta a vasúti kocsit,
(szemben Glasgow gazdag keresked- és iparos- eltávolították a vonatról eszközeivel együtt. Ekkor
osztályával). E. a parlamentbe 4 képviselt küld. telegraflsta lett. Hivataloskodása közben folyton
A nyáron jelentékeny idegenforgalmat a környék találmányokon törte a fejét. 1868-ban magasabb
nevezetesebb pontjaira (a híres Forth Bridge, tisztséget kapott Bostonban ekkor feltalálta a
Melrose stb.) automobilok és a festi Flying két ellenkez irányba való táviratozást lehetvé
Scotch-ok, a partvidéken kiránduló hajók, a skót tett késztiléket. 1870-ben New Yorkban a Gold
tavakhoz és Glasgowba (50 perc) vasutak bonyo- Indicator Company ftisztviselje, superintenlítják le. Nevezetes vasúti csomópont. Londonba, dense lett és feltalálta quadruplex készülékét,
Norvégiába, Dániába, a Shetland és Orkney-szi- mellyel lehetvé vált, hogy ugyanazon a dróton
geteki-e, Islandba közvetlen hajójáratok (Leith- egyidben két-két ellenkez irányú táviratot tobl).
vábbíthassanak. 1876-ban New York mellett a
Története. E. neve Edwin-re, Northumbria Menlo Farkban megalapította híres laboratókirályára vezethet vissza (616—633). A X. sz.- riumát, amelybl számos világraszóló találmány
ban már királyi várként említtetett. A XV. sz.- ban került ki. Itt alkotta meg a tökéletesített telefont,
a Stuartok Skócia fvárosává tették. 1530-ban a mikrofont és a szénszálas villamos izzólámpát,
csaknem az egész város leégett. 1707-ben, az melyet gyakorlatilag 1879. karácsony estéjén
Angliával való egyesülés óta sokat vesztett ko- mutattak be nagyban e találmány E.-t egyszerre
rábbi politikai jelentségébl. (L. Skócia tört.)
gazdaggá és világhírvé tette. 1882-ben építette
Irod-'lom. BalUngall, E., Pást and Preaent, E.
1877
az els központi világítási áramfejleszt telepet.
Grant, Old and New E., London 1882 Gillies, E., Pást and
A fonográf is E. találmánya nemkülönben a küiePresent, E. 1889; Stevenson, E, Pictnresqne Notes, London 1889; Olipbant, Boyal E., n. o. 1890
Wilsou, Memo- toszkop, amely a kinematográf alapja volt Egyéb
rials of B., E. 1891
Masson, Sketches and Mamoríes, nevezetesebb találmányai
az aerofon, mely az
New York 1892 Geddie, RomaDtic E London 1900 Black's
Gaide to E., London. Boné és Fletcher, E. Bevisited, Lon- emberi hangot nagyobb távolságra juttatja, a
mikrotasimeter, mely nagyon csekély nyomásdon 1912.
Edinburgh hercege, 1. Alfréd, 2.
változások mérésére szolgál, a vasúti vonatoknak
Edinborgli Review (ejtsd: ed'nbaro rivjú), jó- menetközben való állandó telegraflkus összeköthímevü angol politikai és irodalmi neg>'edéves tetésére szolgáló berendezés, a nikkel-vasbádog
folyóirat. Megalapítója 1802. Jeffrey volt, aki akkumulátor kálilúg-elektrolitben, melyet az autoazután csaknem három évtizeden át a folyóirat mobilokon értékesítettek, az eddigi villamos batté8zerkesztje maradt. 1825-ben lépett Macaulay a riák erfejlesztését rendkívül felülmúló kobaltmunkatársak sorába Miltonról szóló mesteri ta- battéria. Újabban más irányú találmányokkal
nulmányával és haláláig(1859) nagyszámú értékes foglalkozik, pl. a betonból öntött házzal. Szabacikkel emelte a folyóirat színvonalát.
dalmainak száma kb. 1000 laboratóriumában a
Edinbttrgshire, a Firth of Forth-tól D.-re elte- munkatársak egész serege dolgozik. 1911-ben
rül county Skóciában. Területe 948 km», 507,662 európai körutat téve, több napig tartózkodott
lak. (1 km»-re 536). D.-i része 250—300 m. magas Budapesten. V. ö. Dickson, Life and inventions
hegy\'idék (Pontland Hills és Moorfoot Hills), E.-i of Th. A. E. (New York 1895) ; Pahl, Thomas A.
része szelíd lejtkkel váltakozó termékeny síkság. B. (Leipzig 1900) ; Jones Th. A. E., sixty years of
Folyóvizei az Esk, a Water of Leith, Almond, an inventor's life (1907)
BcUla l, E. (Budastb. aprók. Földmível terület. A fváros Edin- pest 1912).
burgh (1. o.) közelében kertgazdaságok. Második
Edison-akkumulátor, 1. Akkumidátor.
városa az Edinburgh-val egybeépült Leith (1. o.)
Edison-cellák, 1. Akkutnulátor.
kikötváros. E. népszer és költi neve MidloEklisonit (ásv.), régebben a rombosrendszerben
thian (1. 0.).
kristályosodó titándioxidnak tartották, de kitnt,
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hogy a rutillal azonos. Az észak-carolinai arany- elavult éterelméletet állított fel Théorie des phémosókban fordul elö.
noménes électriques c. munkájában.
Edisto, 200 km. hosszú folyó Dél-Karolinában,
Edmonsonit (ásv.), a Cranboume (Victoria) köaz AUeghany K.-i lejtjén, két ágban ered és Char- zelében hullott meteorvas Widmanstátten rajzai32 km.-rel D.-re torkollik ; deltája körülzárja az E. -szigetet, amelyen kitünö pamut terem.
160 km. hosszúságban hajózható.
Editha, I. Ottó (1. o.) német császár felesége.
lestontól

Edithberga,

Edltío

szent,

(lat.) a.

1.

ban finom vonalakat alkotó nikkelvas ötvözet
(Fe
29-74o/o).
70-14»/o, Ni

=

=

Egmonton

fel-

mutatása (1. Okirat). Editiones Bipontinae, 1.
Bipontinok.
Editío princeps (lat.) a. m. (cels kiadás»,
t. i. egy kézirat els kiadása. Nagyjelentsógüek,
"mert a legtöbb kéziratot kinyomatás után eldobják sok el is vész, emellett ha az els kiadás
a szerztl ered, fontos a kézirattól való eltérések miatt, kivált nagy költknél gyjtk kedvelik továbbá ritkaságuk miatt. Az inkunabulumpk
is jórészt els kiadások (editiones principes). Értéküket növeli, ha híres nyomdásztól valók, mint
Aldus, Elzevir, Didót, Plantin. Nálunk a XVI—
XVII. sz.-beli írók s késbben költink (Csokonai,
Petfi) els kiadásai becsesek. Az B. -ti különbözik
az editio originális (eredeti kiadás), mely oly kéziratról történik, mely a szerztl való, de a ki;

;

eddmöntn),

város Middlesex an-

London közelében, (loii) 64,820 lak.
(Eádmund), 1. szent, Ostangeln ki-

gol countyban,

Edmund

Berta, 1.

m. kiadás, a jogban okirat

(ejtsd:

rálya, az angol királyok védszentje, szül. 841.,
855. lépett a trónra s 870 nov. 20. az Aagliába
tör pogány dánok lefejezték.
2. E., Ironside
(vasoldalú), angolszász király, Bthelred király fia,
ki birodalmát a gyztes Kanut normann királylyal volt kénytelen megosztani (1016). E. Ealdgya

—

nejétl két

fia született,

Edmund

ceg. Ezek Kanut bosszúja ell
kiütek.
Edna Lyall, álnév, 1. Bayly.

Ednámkóró

(növ.),

echinata L. neve,

Edom

(héb.) a.

1.

és Eduárd herhazánkba mene-

az Alföldön a Glychyrrhiza
Glycyrrliiza.

m. vörös Ézsaunak
;

(1.

o.)

másik

neve, melyet vagy vöröses brétl, vagy attól a
lencsétl kapott, amelyért elsszülöttségi jogát Jákobnak eladta. E. annak aterületnek aneve,melyet
az Bzsautól származott edomiták v. idumeusok
adást nem ö rendezte s Így javítások sincsenek elfoglaltak s melyet a Kr. eltti I. sz.-tól kezdve
benne. Ez természetesen késbbi, mint az els a görögök és rómaiak Idumaeának neveztek. A
kiadás, rendesen a szerz halála utáni.
zsidó királyok idejében Edom kelet felé is terjeszEditor (lat.), a rómaiaknál a cirkuszbeli és kedett, úgy hogy kb. 200
mf.-nyi területtel
gladiátori játékok rendezje könyvkiadó.
bírt. Városai közül néhány nem határozható meg
Edkn, az egyiptomi Beherah tartomány Rashid ismeretes két kiköthelye: Elat és Eziongeber a
kerületének székhelye, (i907) 9500 lak.
Vörös-tenger É.-i végén, tov. Sela-Petra, melytl
Edler, Kari Erdmann, német költ, szül. a a rómaiak alatt Arábia Petraea vette nevét, az
csehországi Podiebradban 18-44 máj. 8. A bécsi Arabah egyik mellékvölgyében, Bozza, négy nif.konzervatórium tanára. Többnyire történeti hát- nyire DK.-re a Holt-tengertl. Az erre vezet
ter, színes és hangulatos elbeszélései és regé- karavánút ós késbbi római út összeköttetésbe
nyei közül említendk: Wilfried (1874); Baldine hozta a nevezett városokat egyrészt Szíriával,
Artemis másrészt Arábiával és ez a körülmény magya(1881) Gábor, ein Steppenbild (1874)
(1876); Notre Dame des Plots (1882); Der letzte rázza meg emelkedésüket is. Idumaea története
Jude (1885) Die Tochter des Nazareners (1889) szorosan összefügg Zsidóország történotével,melySanta Justina (1894) Der schwarze Tod (1895)
lyel számos háborút folytatott. Hyrkanus ( JohanBeatrix von Hohenzolíern (1896) Die neue Herrin nes) Kr. e. 126. tökéletesen meghódította. Elz(1897) stb. Irt egy tragédiát is Theodora (1881). leg azonban Kr. e. 300 körül a nabateusok foglalBaldine és Notre Dame des Flots e. mveit a vele ták el Edom K.-i részét s ezzel együtt Petra (Sela)
barátságban lev lord Bulwer-Lytton, India volt városát is. Nagy Heródes zsidó király is edomita
alkirálya 1886. angolra fordította.
származású volt. Jeruzsálem elpusztulása (70 Kr.
Edler von (nemes), Ausztriában az alsó ne- u.) Idumaeát is megsemmisítette.
messég címe, melyet a 30 szolgálati évet kitölEdomiták, 1. Edom.
tött tisztek is megkapnak. Elbb Bajorországban
Edonia, az ókori Makedoniának az a vidéke,
mely a Strymon és Nestos folyók között terült el,
is használták.
Edlund, Erik, svéd fizikus, szül. Svédország Ne- s melyet az Bdones, Bdonok nev trák néptörzs
riko provinciájában 1819 máro. 14., megh. Stock- lakott a költknél az E. név trákok helyett haszholmban 1888 aug. 19. 1840-tl kezdve üpsalában nálatos.
tanult, ugyanitt magántanár, 1850. Stockholmban
Edonok, trák nép a Strymon és Nestos folyók
a fizika rendes tanára lett 1872. Stockholm város közt II. Fülöp óta Makedoniához tartoztak.
Edömén (Édumer, Ediimen, Edémen). A hunn
követének választották meg. Vezetése alatt 1858.
a meteorológiai megfigyel állomások egész háló- krónika szerint Attila unokája, a Névtelen Jegyz
zata készült el és 1859— 73-ig 14 köt. meteorológiai szerint pedig a Kiev alatt a magyarokhoz csatlamegfigyelést adott ki. Leginkább az elektromos- kozó kunok egyik vezére volt. Az
ivadéka Aba
ság tanával foglalkozott, az indukált áramokkal, Sámuel, Magyarország harmadik királya.
az ú. n. unipoláris indukcióval s a különáramokEdösfalva (azeltt Hadusfalva), kisk. Szepes
kal (extracurrens), a Peltier-féle tüneménnyel vm. iglói j.-ban, (isio) 119 tót lak. vasüti megstb.
a htan terén a fémek megnyújtásánál, ill. álló, u. p. Szepessümeg, u. t. Igló.
Édpázsit (i>öv.) a. m. harmafkása, 1. Glyceria.
összehúzódásánál történ höváltozásokkal. Az
elektromos tünemények magyarázatára, ma már
Edre'at, 1. Edrei.
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Édrédon (franc), a lábak melegentartása
végett a takaró fölé tett tollas párna vagy kis
dunna.
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skótok ugyan Baliol, Wal1292. érvényesítse.
lace és idsb meg iQ. Bruce Róbert vezetése alatt
több ízben felkeltek, de E. mindannyiszor vaskézzel legyzte ket. VIII. Bonifác pápának azon
követelését, hogy Skóciát tle vegye hbérül,
visszautasította. A parlamenttel mindvégig jó
egyetértésben állott s e testület hatalmát az adómegszavazási jog elismerése által (1297) jelentékenyen növelte.
papságot birtokai után megadóztatta, az uzsoráskodó zsidókat pedig kizte.

Édrédon végétale (növ.) a. m. növénypehely,
az Ochroma termésében található szr, melyet
párnák kitömésére használnak, mint a Bombax
és Ceiha hasonló szreit. L. o. és Ochroyna.
Edrei (Adraa, Adraha), Aszarot mellett fA
városa volt basani Og amorita királynak a keleti Jordán-tartományban. A keresztény idkben
püspöki székhely volt. Der'a, Der'at v. Edre'at Az angol önkormányzat fejldése terén E. uralma
mondta ki az általános honvénév alatt jelenleg Haurannak legnagyobb városa. korszakot alkot
Az ókori maradványok többnyire a mostani épü- delmi kötelezettséget és grófságok szerint szervezte azt az esküdtszéket fejlesztette, 1285. pedig
letek alatt vannak eltemetve.
Edremid (Edemid, görögül Adramitti), város életbeléptette a hékebirák intézményét.V. ö. Paidi,
Khodavendikjar kisázsiai vilajetben, 75 km.-nyire Gesch. Englands (IV. köt.) íreeman, Relations
Balikeszritl, pompás olajfakertek közt, 6000 lak. between the crowns of England and Scotland (Essays. 7. szám) Green. A short history of England,
A régi Adramyttion (1. o.) helyén áll.
Edríszi, arab geográfus, 1. Idríszí.
Edri- I. 215. Gmgh, Scotland in 1298 (1888) Tmd T.
szidák, mohamedánus dinasztia Marokkóban, 1. F., Edward the flrst (London 1893) Jenks, E. I.
Idriszídák.
(1902) Morris, Welsh wars of E. I. (1901).
Edua V. Aydua, elkel kún leány, 1279. már
5. II. E., az elbbinek fla és utóda, szül. Cara 17 éves IV. László király kedvese volt. Több narvonban 1284 ápr. 25., megh. 1327 szept. 22.
éven át magához tudta biltncsehii a csapodár ki- Ó volt az els trónörökös, kit walesi hercegnek
rályt, kit 1280. ölel karjai közül vitt fogságba neveztek. Mindenképen szerencsétleniU uralkoFinta nádor, hogy az országot megszabadítsa az dott. A skótok 1314 jún. 24. Bannockbum-nél
egyházi átoktól. A király aug. 18. ki is békült a megverték, mire kénytelen volt Skócia függetlenpápa legátusával, szakított kedvesével s kibékült ségét elismerni (1323). Ekkor már a Lancaster
törvényes feleségével, Izabellával. 1286-ban azon- Tamás szaván induló nagyok gyámkodása alatt
ban feleségét a nyúlszigeti (Margitszigeti) zárdába állott, kik a király kegyencét, Gavestont lefejezcsukatta és ismét visszatért E.-hoz. A pozsonyi tették. De a városok és a papság lehetségessé
krónika szerint a kún Árboc, Törtei és Kemencs tették a királynak, hogy a Lancaster-ektól szabagyilkos keze 1290 júl. 10. a királlyal együtt E. duljon. De midn E. most más kegyenceket fogatestvérét, Miklóst is érte. A budai fa-ómka szerint dott (De Spencert és fiát) maga mellé, az urát
a király gyilkosait Mizse nádor öccse, Lizse és megutáló királyn, a francia Izabella, kegyence,
E. testvére, Miklós koncolta fel. így tehát a király- Mortimer (Marche gróf) és más urak szövetkeztek
gjálkosság inkább az oligarchák bosszuszomjá- E. megbuktatására. 1327 januárban a parlament
nak, mint E. gyanított szerelemféltésének mve. is kimondotta letételét, az összeesküvk pedig
V. ö. Szabó Károly, Kun László (Budapest 1886). Berkeley Castle-ban meggyilkolták.
Edaáxd (angolul Edivard, angolszász nyelven
6. III. E. angol király, az elbbinek fla és utóda,
Eádw'éard, a. m. birtokörz), több angol kii'ály és szül. Windsorban 1312 nov. 13., megh. 1377 jún.
herceg neve.
21. Uralkodott 1327— 1377-ig. Nagykorúságra
1. E., Nagy Alfréd király fla s utóda, uralko- jutva, megölette atyja gyilkosait ég anyját számdott 901—924. Sokat kellett küzdenie a norman- zte. Halidon Hill mellett 1333. kivívott gyzelnokkal.
mével visszaállította Anglia fenhatóságát Skócia
2. E., a martir, angolszász király (975—978). fölött. 1340-ben pedig, a Capeting-ok egyenes ágáMostohaöceseinek hívei megölték. Shaftsburyban nak kihalása után, felvette a francia klrólyi címet
sírjánál állítólag több csoda történt. Innen kapta s megkezdte a háborút Franciaország ellen. A féa martir raellélmevet.
nyes sluys-i (1340), crécy-i (1346) és a poitiersei
3. E. (The Conlessor), az utolsó angolszász ki- (1356) gyzelmek után megkötötte a bretigny-i
rály; n. Ethelred íia, szül. 1002. s 1042. jutott a békét (1360), melyben Franciaország nyugati
trónra, megh. 1066 jan 5. Kegyessége és a papság felét és Calais városát szerezte. Közben a franbkez pártfogása szerezték meg számái-a a hit- ciákkal szövetkezett Skóciát kényszerítette újabb
valló melléknevet; különben erélytelen király meghódolásra. Midn azonban V. Károly francia
volt, ki normann kegyenceire (Godwinra és ennek király 1369. a hábonit megújította, 5 év alatt,
fiára, Haroldra) bízta a kormányt és ily módon a Calais kivételével, összes francia birtokait elvesznormann Hódító Vilmosnak egyengette az utat az tette. Folytonos háborúi miatt a parlament pénzangol trónra. 1161-ben a szentek közé iktatták. segélyére szorulván, ennek hatalmát jelentékenyen
4. /. E., angol király, III. Henrik fla, szül. 1239 növeszteni volt kénytelen. Vagy 70-szer kellett
jún. 16.,megh. Burghban 1807 júl. 7. Trónörökös egybehívnia a parlamentet, mely újabb kiváltsákorában az Evesham-nél Montfort Simon fölött gok árán nem fukarkodott a pénzbeli segély megkivívott gyzelme által (1265) helyreállította a szavazásával. E. idején vált szét a parlament íelsó
királyságnak megingatott tekintélyét s 1270. ke- és alsó háza (1340). E. korában szorította ki az
resztes hadjáratra indult. 1276— 1283-ig meghó- angol nyelv a latin nyelvet a hivatalokból és isdította Walest, a Skóciában kitört pártviszályo- kolákból. Maga a hs király nem tudott ugyan
Jcat pedig arra használta fel, hogy fenhatóságát még folyékonyan angolul beszélni és udvarában
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a francia nyelv volt a társalgás nyelve, do jelle- Vámbéry Ármint tisztelte meg barátságával.
mére és szokásaira nézve mintaképe volt egy Hazánkban 1882. fordult meg elször, a keszttörölmetszett angolnak, amért is népe
is, vahelyi vadászatokon, tov. az 188i-iki kiállítás allamint fiát, a korán elhunyt Fekete herceget (1. kalmából és legutóbb 1887. Megnsült 1863 márc.
E. 11.) nagyon szerette. Hosszú m-almának végén 10. neje, Alexandra, IX. Keresztély dán király
azonban az örökös háborúk következtében hanyat- leánya (szül. 1844 dec. 1.), két fiút és három leányt
lásnak indult az ország.
szült. Noha mint trónörökös mulatós életet folyIrodalom. Year books of the reign of Bd. III. (Rer. Brit. tatott és néhány kényes pörbe keveredett, egyLongman, History of the life and times of E. III. szer fellépése és igazi angol jellemtulajdonságai
Script.)
London 1869, 2 köt.
Warburton, E. III., I;oiidon 1875;
és sportszenvedólye révén népszersége meginPauli, Gesch. Englands és Bilder aus Alt-England, Gotha
1869 és ujabban; Stubbs, Constitutional history (11. köt.); gathatatlan maradt. 1892 jan. 9. az a csapás érte,
Green, Short history ofEngland, 1.258; Mackinnon, History hogy legidsb fia, a clarence-i. herceg, ki már az
of E. Itl., 1900.
anyai ágon a Rhédey- családdal rokon, magyar
7. IV. E., angol király, Rikárd yorki herceg származású Teck Mary hercegkisasszonnyal volt
elj^&yözve, meghalt, akit azután E. második fia,
'fia, szül. Rouenban 1442 ápr. 28., megh. 1483 ápr.
9. Miután atyja a Wakefield melletti ütközetben György vett nül. Miután E. visszavonuló életet
(1460) elesett, E. mint a York-ház (fehér rózsa) folytató agg anyját régóta helyettesítette minden
feje, magának követelte a koronát a Lancaster- nyilvános szereplésében, 60 esztends korában,
házból (piros rózsa) származott VI. Henrikkel IbOl jan. 22. követte anyját, Viktória királynt a
szemben sTowton mellett 1461. kivívott gyzelme trónon és jan. 28. megesküdött az alkotmányra.
után a hatalmat kezébe kerítette. Erszakos, a Az anyjától örökölt búr háborút 1902 jún. sikersors csapásaitól vissza nem retten s a mellett rel befejezhette. Csak a béke helyreálltával enélvhajhászó fejedelem volt, 1470. a Warwick-párt gedte magát megkoronáztatni a jún. 26-ikára kifelkelése elöl kénytelen volt sógorához, Merész tzött koronázást a király betegsége miatt ugyan
Károly burgundi herceghez menekülni, de 1471. el kellett halasztani, de aug. 9. nagy pompával
visszatért s a Bamet mellett vívott ütközetben le- megtartották. A belügyi politikába, a tory-k bukáverte Warwick-ot. Miután Tewkesburynél egy sába és a liberálisok hatalomra jutásába nem avata Margit özvegy királyntl vezényelt francia kozott. De, a mint csak utóbb tudódott ki, szokatsegélyhadat is levert, a Lancaster-családot csak- lan nyomós módon érvényesíté akaratát a külnem teljesen kiirtotta. A fogoly VI. Henriket a ügyi politika terén és míg Németország iránt
Towerben megfojtatta, fiát, Eduárdot összevag- mindjobban elhidegült. Francia-, Oroszországgal
daltatta, a hatalmába esett királynt ellenben és Japánnal ersen megbarátkozott. Királyunkkal
75,000 aranyért kiszolgáltatta XI. Lajos francia gyakran találkozott és 1904 óta az osztrák-makirálynak. Saját öccsét, Clarence herceget is meg- gyar tábornagyi rangot viselte.
Irodalom. Burdet, Prince, princess and people, Lond.on
ölette. Ügyes pénzügyi politikája korának egyik
1889. L. életrajzát és arcképét a Vasárnapi
1862.
leggazdagabb uralkodójává tette. Két kiskorú 5. sz. 1873. 20. sz., 1800. 43. sz. és 1910. Újságban,
20. sz. Aubry
fiút hagyott hátra, V. Eduárdot és Rikárdot. J. H., E. VII. intimé, P.iris 1912; WUkins W. H., Oar King
V. ö. Gairdner, Laucaster and York (2. kiad., and Queen Alexandra, London 1902; Loftie W., Coronation
book of Ed. Vll., a. o. 1902. Díszmunka; E.scott, King E.
1875) Brougham, Hist. of England under the and his court, 1903 Holmes, E. VII. and his times, 1910
house of Lancaster.
Vincent, The life of E VII., 1910. Érdekes angol lapszemle
8. V. E., az elbbinek fia, kit nagybátyja, Rikárd E.-róI. Budap. HirL 1910, 264. sz.
gloucesteri herceg 1483. megfojtatott.
11. E., walesi herceg, kit fegyverzete színérl
9. VI. E., VIII. Henrik és Seymour Johanna fekete herceg-nék (Black-Prince) neveztek, III.
fia, szül. 1537 okt. 12., megh. 1553 júl. 6. Már 10
Eduárd angol király legidsebb fia, szül. Woodéves korában, 1547. lépett a trónra, de a kor- stockban 1330 jún. 15., megh. Canterburyben 1376
mányt gyámja, Seymour Edmund, somerseti her- jún. 8. Katonai tehetségének már 1346. a crécy-i
ceg (1. 0.) vitte. Az íQú király a protestáns hitben csatában adta fényes jelét és 1356 szept. 19. kinevelkedett. A somerseti herceg bukása (1549) vívta a nagy poitiersi gyzelmet, mely alkaóta Warwick, a northumberlandi herceg ragadta lommal János francia király is angol fogságba
magához a kormányt, ki a mellbetegségben kín- keiült. A bretigny-i béke után, mint Aquitánia és
lódó királyt rábeszélte, hogy a trónörökösödés Gascogne helytai-tója és hercege fényes udvart
rendjét a protestáns Grey Johanna javára meg- tartott Bordeaux-ban. 1367-ben az alattvalói által
változtassa (1. 0.). V. ö. Literary reraains of King elzött Péter kasztiliai királyt helyezte vissza
Edward the sixth (kiadta Nichols. Lond. 1857., trónjára. Az 1369. újból francia kitört háborúban
visszafoglalta Límoges városát, de azután visz2 köt.) Pauli- Broscli, Gesch. Englands (VI.).
10. VII. E., angol király és India császára, szatért Angliába. V. ö. James, Life of Edward
Viktória királyn és Albert szász-kóburgi herceg the Black Prince (London 1839) Le Pottevin de
legidsebb fia, szül. Londonban a Buckingham- la Groix, Histoire des expéditions d'Édouard et
palotában 1841 nov. 9., megh. u. o. 1910 máj. 6. du Prince Noir (Bruxolles 1854).
12. E. Károly, angol trónkövetel, 1. Károly.
Apja kiválü gonddal nevelte az oxfordi és Cam13. E. (Glito melléknévvel), Ironside Edmund
bridge i egyetem hallgatója volt. Számos és nagy
utazást tett; volt Amerikában (1860), a Kele- angol-szász király Magyarországba menekült fia,
ten (1862) és Indiában (1875 -76). Európát több ki itt Szt. István valamelyik nrokonát vette nül.
Ízben bejárta s Budapesten is gyakran megfordult. L. Edgár.
Eduárd (Buarte), portugál király, szül. 1391.,
Tiszteletbeli tagja volt a Nemzeti Kaszinónak és
kül. a gr. Károlyi és here. Festetics családot és uralkodott 1433— ö8-ig. Nevéhez fzdik az állam-

t

;

;

;

;

;

;

:

;

;

;

—

Educatio

US

háztartás rendezése, a hadsereg újjászervezése és
egy új törvénykönyv kiadása. Mint hadvezér ellenben Tanger falai alatt kudai'cot vallott (1437).
tanácsadó, életszabáIratai közül kiválik a
lyok és kormányzási elvek gyjteménye.
Educatio (lat.) a. m. nevelés.

H

Eductam (lat.), a prodiictum ellentéte, oly
anyag, mely a megmmakálás alatt levó matériában
már készen található, míg a produktum csak kémiai és mechanikai megmunkálással nyerhet.
Az arany az arany-termés-k, a cukor a cukorrépa
E.-a, a
az ötvös-mesterség, az indigó az
indigónövény produktuma.

gyr

Ednmen v. Edumer, Edömén.
E dur (ol. mi maggiore, franc, mi majeur,
1.

ang.
e major), mint hangsor e, fis, gis, a, h, cis, dis,
e, gis, h.
e. Eljegyzése 4 kereszt. Mint akkord
:

:

Edns, magyar fúr II. Endre uraikod^dnak
vége felé. 1232-ben pozsonyi fispán. Ugyanezen
néven fordul el 1247. egy egri kanonok.
Edve, kisk. Sopron vm. kapuvári j.-ban, (i9io)
382 magyar lak. u. p. és u. t. Beled.
Edvi niés, 1. Aladár, gépészmérnök, szül. 1858
jan. 6. Kapuvárott, Sopron vm. Megyetemi tanulmányait Budapesten és Münchenben végezte.
1879-ben tanulmányai folytatására Aachenbe
ment s 1881. gépészmérnöki oklevelet nyert.
ködését a Ganz-féle gépgyárban kezdte meg,
1882. a budapesti állami ipariskolához nevezték
ki tanárrá, majd felsipariskolai igazgatóvá. 1902
óta a kereskedelmi minisztériumban mködik,
mint az iparfejleszt mszaki osztály vezetje.
Nagy munkásságot fejtett ki a szakirodalom terén
is a különböz szakfolyóiratokban s 1891 óta a
Magyar Mérnök- és Építészegylet Közlönyének
szerkesztje. Önállóan megjelent müvei Closet:

tek és pissoirok (Budapest 1886); Alumínium
vasmüvesség stílusai (1896—1898);
(1891);
vastechnológiája{l900);
EleJdrodiémia (IS99);

A

A

A

magyar korona országainak gyáripara az

minisztérium kiadása),
írta a kereskedelemügyi minisztéugyancsak
rium kiadásában megjelent 1898. évi gyáripari

1906. évben

(a keresk.

statisztika vas- és fémipari kötetét és szerkesztette

megsznt Mintalapok vasipari részét. E Lexikonnak is munkatársa.
2. E. Aladár, fest, szül. Budapesten 1870
máj. 25. s ugyanitt végezte mvészeti tanulmányait a Mintarajziskolában 1893-ig, amikor külföldi tanulmányútra indult. Leggyorsabban akvarelljéivel tnt fel s ily technikával készült a
Ladmócz ós a Kalotaszegi varróasszony c. két
mve. amelyekre 1895., ill. 1904. az Esterházya

dljat kapta. E.

ból való, akik

ama lelkes kis csoportjászeretettel kutítják a magyar

festink

h

népmvészetet és annak gazdag tárából szeremotívumaikat venni. Bár E. fképp ovízfest^

tik

terén ért el itthon s a külföldön is jelentékeny
sikereket, az olajfestés technikáját is mveli.
Március és Búzahordás c. olajfestményei a Szépmvészeti Múzeumba kerültek. E. a Képzmvészeti Fiskola tanára.
8. E. Károly, büntetjogász, szül. Sziliben
(Somogy vm.) 1842 jún. 26. Tanulmányainak elvégzése után egy ideig mint jogtanító mködött
Dogenfeld Lajos és József grófok mellett, majd

Edvi

Illés

1867— 71-ig pestmegyei

alügyész volt. 1872-ben
ügyésszé nevezték ki. Mint ügyész Aradon,
Budapesten és Pécsett mködött és részt vett a
Ráday kir. biztos által kinyomozott bnügyek
kir.

lebonyolításában.

Szeme világát elvesztvén,

1883.

njTigalomba ment, de mint ügyvéd és jogi író
annál tevékenyebben mködik. Mint ügyvéd kizárólag bnügyekkel foglalkozik és sok nevezetes bnperben szerepelt mint véd. 1895-ben a
M. Tud. Akadémia levelez tagjává választotta,
székfoglalóját a parlamenti szólásszabadságról
tartotta. Jogi szakcikkeket irt úgyszólván minden jogi lapba és folyóiratba, jogászegjieti értekezései az egyesület évkünyveiben jelentek meg,
a Budapesti Hírlapba állandóan ír bünt<ítójogi és
közjogi vezércikkeket. Fbb mvei A bntettekrl és vétségekrl szóló magyar büntettörvények
magyarázata (3. kiad., Budapest 1909, 3. köt.)
kihágásokról szóló magyar büntettörvények
:

A

magyarázata

(2.

kiad., ü. o. 1903)

A bnvádi

;

perrendtartás magyarázata (Balogh Jenvel és
Varglui Ferenccel,

;

M-

—

2. kiad, u. o.

1910)

;

Magyar

anyagi büntettörvények és sajtótörvény (a tíriUféle törvénygyjteményben, 5. kiad. u. o. 1909)
A magyar büntet törvények zsebkönyve (6. kiad.,
u. 0. 1912) A bnvádi perrendtartás zsebkönyve
;

(Vargha Ferenccel,

5. kiad., u. o.

1911)

;

A

bün-

tet járásbiróság zsebkönyve (u. 0. 1900); Abüntet novella zsebkönyve (4. kiad., 1910) J. rendri
büntet bíróság zsé}könyve (2. kiad., n. o. 1912).
Ezenkl\Til sajtó alá rendezte Csemegi Károly müveit (2 köt) ós azokhoz bevezetést írt. A Griil;

féle törvénj'tár

anyagi büntetjogi és bnvádi
6

eljárási köteteit (8. és 9. köt., 1905 és 1906) is
szerkesztette. Munkatársa e Lexikonnak is.

4. E. László, orvos, szül. Rétiben (Gyr vm.)
1813 dec. 29., megh. Jászberényben 1877 jún. 1,
Az orvostudományokat Bécsben hallgatta, u. o.
1839. doktorrá avatták. Külföldön tett tanulmány-

útja után 1848. a belügyminisztérium közegéatséggyi osztályánál fogalmazó lett, 1852. JászKun vm. forvosa volt, 1867. nyugalomba vonult

Jászberényben magánorvosi gyakorlatot folytaSzámos értí'kezést irt az Orvosi Tárba, Orvos-sebészi Évkönyvekbe, "Wiener Medizinische
Presse-be stb. s nyolc önálló, részben eredeti, részben fordított munkája jelent meg.
5. E. László, az elbbinek fia, szül. 1855. Jászberényben. Budapesten tanult, azután hírlapíró
lett Aradon. Itt számos színdarabot fordított, de
tevékenységét különösen az iparügj'ek tanulmányozására fordította. Kilenc évig titkára volt az
aradi ipartestületnek s 1893-ban az aradi kereskedelmi és iparkamara másodtítkámak választotta. E meliott politikai napilapokat és ipari
szaklapot szerkesztett. 1908 óta Bpesten az építipari munkaadók orsz. szövetségének titkára. Irodalmi téren önálló müvei
magyar ipar és az
iparpártolás feladatai (Arad 1879); Az aradi
ker. és iparkatnara kerületét tev öt vármegye
közgazdasági leírása (u. o. 1897) ; A magyar kisipar jövje (u. 0. 1902) Arad város és Arad
vármegye monográfiája (Budapest 1907, Akad.
kiad.); Az aradi vértanuk és ereklyéik (Arad
1907). 1909 óta egyik szerkesztje és kiadója a
s

tott.

:

;

Mtmkaadók Évkönyvének.

A

— lU

Edward

6. E. Ödön, ifj., fest, szül. 1877. Tolmácson
(Nógrád vm.). Eleinte bölcsészeti tanulmányokkal
foglalkozott a bpesti egyetemen, majd Balió Ede
tanítványa lett, aztán Parisban képezte ki magát
két évig. Táj- és népéletképei közül az Aratás
cím az Orsz. Magy. Gazdas. Egylet tulajdona.
Festett arcképeket is.
7. E. Pál, evang. lelkész és író, szül. Eétiben
(Gyr) 1793 jún. 29., megh. Budapesten 1871 jún.
22. Tanulmányait részint itthon, részint külföldön
elvégezvén, több elkel családnál nevelsködött.
1817-ben atyja mellett segédlelkész, azután nagy-

geresdi, vanyolai s 1831. n.-dömölki lelkész lett.
1835-ben a Magy. Tud. Akadémia levelezötagjává,
1845. a kemenesaljai egyházmegye esperesévé
választotta. 1863-ban lelkészi hivataláról lemondván, Pestre vonult, hol vakságban élt haláláig.
Munkái nagyobb része az egyházi irodalom körébe tartozik s az ifjúság és nép vallásos nevelésére irányul, mint Ekés házi oltár, verses imádságok evang. keresztyének számára (Pest 1832)
Gyónók katechizmusa (u. o. 1837); Egy egész
esztendre szolgáló közérthet keresztyén prédilegszükségesebb tukációk (2 köt., u. 0. 1840)
domámjok összesége (Pest 1837, Marczibányi-f<''le
jutalmat nyert).
Edward, angol írásmódja az Eduárd névnek.
Edwards, 1. Amely Blandford, angol írón,
szül. 1831. Londonban, megh. 1892 ápril. 15.
Weston super Mareben. Nagyszámú, folyóiratokban megjelent cikkén kívül regényeket ós útleíráDebensokat írt. Regényei közül kiemelendök
;

;

A

:

Vow

ham's

(1870)

;

In the

Days of

my Youth

(1873) és Lord Brackenbury (1880) ; útleírásai közül pedig Untrodden peaks and unfrequented valleys (1873). Költeményeit 1865. Ballads és 1879.
A poetry book of elder poets c. adta ki. Magyarul megjelentek
Lea, a divathölgy (1877); Bor:

Zichy Kamilla (1881) A nyomaveszett, átdolg. Szász Károly (1882) A kalandorn,
ford. Székely Irén (1896).
2. E., Henry Sutherland, angol író és publicista, szül. 1828. Londonban. 1856-ban 11. Sándor
orosz cár koronázásánál mint hírlaptudósító volt
jelen ós hosszabb ideig idzvén Moszkvában, tanulmányainak és tapasztalataínak eredményét
1858. adta ki The Russians at Home címen. Mint
a Times levelezje, 1862. Lengyelországba ment;
ottani tartózkodásának eredményei
The Polish
Captivity (1863) és The Priváté history of a Polish Insurrection (1865) c. munkái. Az 1870— 71-iki
német-francia háború részleteirl a német fhadiszállásból értesítette a Times-t. The Germans in
Francé (1874) c. könyvében élesen kritizálta a nébála,

ford.

;

;

:

Edzés

(1890).

Magyar

fordításban megjelent

:

A

zálog-

házban (Egyetértés 1886. évf.).
8. E., Richárd, a legrégibb angol drámaírók
egyike, szül. 1528 körül Somersetshireben, megh.
1566 okt. 31. Tanulmányait az oxfordi Corpus
Christi collegeben végezte és Erzsébet uralkodása idején a királyi zenekar virtuóza, az énekkar felügyelje és udvari szonett- és drámaíró
volt.
1566-ban adták el Oxfordban Erzsébet
királyné látogatása alkalmával Pálamon and Arcite c. drámáját, amely a királynénak nagyon
megtetszett. 157Í-ben jelent meg tle The excel-

comedy of Dámon and Pithias. A Londonban
1576. megjelent The Paradise of dainty devices
c gyjtemény is több költeményét tartalmazza.
lent

4.

Milne-E., Henri,

Edwardsit

(ásv.) a.

1.

Milne- Edwards.

m. monacit

(1.

o.).

Edwardsville, város Illinoisban, Saint-Louis
közelében. Vasúti csomópont. Szénbányászat, gyárak, könyvtár. Lak.

(1901)

4157.

Edward- tó, újabb neve az afrikai AlbertEdward-tónak (1. 0.).
£d w. et H., állatnevek után Milne- Edwards
Henri
1856.)

0.) és Haiihe Jules
nevének rövidítése.

(1.

(szül.

1824.,

megh.

Edzés, 1. 1. Testi nevelés és Megedzés.
2. E. növénytani értelemben vonatkozik a növényeknek küls viszonyokhoz, nélkülözésekhez
való szoktatására, melyek ennek hiányában elpuhulnak és sínyldnek. A melegágyakban és növényházakban magról vagy dugványokról nevelt
növényeket, valamint télen fagymentesen megóvott növényeket azért edzik, hogy nyárra a szabadba legyenek helyezhetk, azáltal, hogy fokozatosan több és több napfénynek és levegnek
teszik ki. Legcélszerbben borongós idben veszik ki a növényházból és lehetleg árnyékos
helyre állítják. E. kell azoknak a növényeknek is,
amelyek egyenletes páratelt levegj melegházból a száraz szobai levegbe viendök, hogy ott
tovább tenyésszenek.
3. E. A vasban különféle szén-vas vegyületek és ötvények vannak. A ferrit szinte tiszta
vas, minél kevesebb szén yan a vasban, annál na-

gyobb "annaic ferrittartaíma. Az a ferrit puha, a
P ferrit kemény, a y ferrit könnyen megmunkálható. A cementit vaskarbid (FOjC) keménysége 6.
A perlit a ferrit ós cementitlamellák eutektikuma
szénnel. Ha 700o C-ig izzítjuk az
(1. 0.) 0-9''/o
acélt, benne szemcsés perlit keletkezik, mély szövezetmentes ferritbl és cementitböl áll. Az austenit a vaskarbid homogén oldata a y-vasban.

Kemény és szövezetmentes. A ynartensit szintén
a vaskarbid oldata a vasban, azonban az austemetek hadviselési módját. Késbbi politikai mun- nitnél keményebb. A troostit az acélban kemény
kái The Slavonian Provinces of Turkey (1876)
csomókat alkot, állítólag a karbid kolloidális olRussian projects against India, from Czar Péter data a vasban. Ha a 700o C-ig hevített acél per(1885) Romanoffs, Tsars of Moscow and Empe- litje tökéletesen nem válik szét ferrit ós cementit
rors of Russia (1890). E. sokat foglalkozott a zene- lamellákra, a karbid egyrésze oldatban marad
történettel is. Ezirányú munkái
History of the ezt az oldatot nevezik sorbitnak. A vasban többéOpera (1862); Life of Rossini (1869); Rossini kevésbbé egyenletesen elszórt vékony és puha
and his School (1881) The lyrical dráma (1881)
hexagonalis szénlapocskákat nevezzük grafitnak.
Idols of the Prench Stage (1889). Ezenkívül írt A temperszén is szénelem, csakhogy egyenetlenéhány regényt és drámát is, mint The three Loui- nül szétosztott csomók alakjában, jobbára ferritsas (1866); Malvína (1871); The Missing Man udvarral körülvéve fordul el a vas tömegében.
(1885) Dutiful daughters, a tale of London life Keletkezik a szabadkarbidok szétbomlásából, ha
:

;

:

;

;

—
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A fémek, fák és egyéb anyagok megmunkákellására való acélszerszámok tartósságának
léke a keménységen kívül a szívósság is már pedig a megedzett acél merev. Szívósságának növeután vízben gyorsan lehtjük, benne martensit lése céljából 220—330 Co-ig fölmelegítjük, hogy
(vagy martensit és anstenit) keletkezik. Ha ezt az némi részben kilágyulva, szívósabbá is váljék
ú. n. edzett acélt újra hevítjük, vagy, amint a (megeresztés). V. ö. Bermann Miksa, A szerszám
kovács mondja, ynecjeresztjü]c, akkor a martenzit acél kezelése és B.-e (1898) Edvi Illés Aladár,
e^yrésze perlitt^ alakul át. A teljes átalakulás Az acél E.-e (A magyar királyi technológiai ipar70uo C.-nál megy végbe, ennél kisebb hmérsék- múzeum közleményeinek 1899. évf 1. f üz.) Heyn
letnél átmenetileg troostit (0 és 400oC. között) és és Baiier cikkelye Stahl und Eisen 1909. évf. 733.
sorbit (400— 6800 C. között) keletkezik. Legkemé- 1. Hütte, (Berlin 1910) Osann, Eisen- und Stahlnyebb a cementit, azután a martensit, austenit, giesserei (Leipzig 1912).
Edzettség, a szervezet azon állapota, melyet
troostit, sorbit és ferrit következnek, az molsó a
leglágyabb. Az edzhetöség a 0-9o széntartalomig az izomernek s az ellenállóképességnek küls
igen gyorsan, 0-9-töl 2o/o széntartalomig las- körülmények hatása alatt fokozatosan kifejldött
san növekszik. Ha a széntartalom 2oyo-nál több, magasabb foka és tökéletessége jellemez. L. Mega vas természetes keménysége oly nagj', hogj' edzés.
kúra. Beteges gyöngeség és bizonyos
B.-sel még jobban megkeményíteni csak kis mértékbon lehet. Az izzítás következtében való át- betegségek befolyásolása megedzés útján. L. Megalakulás pontját, az ú. n. kritikus pontot szabad edzés.
Edzsu, tartomány, 1. Abesszínia.
szemmel is észlelhetjük. A tárgy a vörösbarna v.
E. E. (ang., errors excepted), kereskedelmi
sötétpiros izzásnál hirtelen elsötétedik, ami a
bomlás okozta helvonás következménye, ha pedig kifejezés a számlákon, a. m. a tévedés lehetsége
0.
az izzó vasat lehtjük. 700* C .körül hii-telen izzóbb fenntartva, 1. még *S'. E.
Eeckhout (ejtsd: ekhaut), 1. Gerhvand van den,
lesz, a melegítés következtében szétvált részek
miatt. hollandi fest, szül. Amsterdamban 1621 aug. 19.,
újból való egyesülésekor szabaddá vált
A kisebb szerszámokat serpenybe tett és le- megh. 1674 szept. 27. Rembrandtnak volt tanítgyezvel vagy fújtatóval szított faszéntüzön iz- ványa. Mvei javarészében mesterének rendkívül
zítjuk. A szerszám szép lassan melegszik fel, de ers hatása ismerhet fel, de a Rembrandttól tanult
sok tüzelszer árán. Nagyobb darabokat ily módon eljárások alkalmazása mellett is nem egyszer
az E .-hez szükséges hmérsékletig fölhevíteni alig üres és hideg. Legkiválóbbak szenttörténeti kélehet. A kovácstzhelyet is felhasználhatjuk az pei Anna felajánlja üát, Sámuelt, Istennek (Paris,
edzend tárgy melegítésére, de mivel ennek tüze Louvre) A házasságtör asszony Krisztus eltt
Salamon bálványott legélénkebb, ahol a fúvóleveg a tüzelszert (Amsterdam, Rijksmuseum)
imádása (braunschweigi képtár); Jákob álma
ói'i, a munkadarabot egyenletesen csak ugy hevíthetjtik fel, ha idnkint megfordítjuk, mert a (drezdai képtár); Abigail Dávid eltt (schleissheimi
fehér vasat hosszabb ideig 700—11300 C-ig
hevítjük.
Ha fölhevítjük az acélt az eutektikus hmérsékleten (7000 c.) az ú. n. perlitvonalon túl és az-
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tz hevének kevésbbó kitett lielyek különben hidegebbek maradnának, mint azok, melyeket a
szájzó felé fordítottunk. Ha azonban a szerszámnak éles éle van, ezt nem szükséges a szájzó felé
fordítani, mert ugy is átmelegszik, ha pedig a
szájzó felé fordítanánk, elégne. A melegítés menetére is ügyelni kell. Elbb csak gyenge széllel
szítsuk a tüzet s ha mái" a tárgy vörösbarna vagy
sötétpiros izzásig hevült, ersebb fuvószéllel a
kívánt hmérsékletig gyorsan fölmelegíthetjük.
Az izzó acél lehtése gyorsan, minden részében
egyszerre és egyenletesen történjék, hogy nagy
és egyenletes keménységet érjünk el a tárgy deformációja vagy elrei)edése néikül. 1. A szerszám
vágó éle elegend kemény csak akkor lesz, ha
minden pontjában egyszerre hl le a
folyadékba való alámerítés tehát mindenkor az éllel
párhuzamosan történjék. 2. A repedéseket csak
ug>' kerülhetjük el, ha az elbb lehl részek
összehúzódásának a késbben lehlök engednek,
tehát a vastagabb részek elbb kerüljenek a
folyadékba. 3. Hosszú szerszámok, melyeknek
egyik irányban való kiterjedése a másik kettnél jelentékenyen nagyobb, hosszanti tengelyük
függleges helyzetében hútendök le, tehát úgy,
hogy a merleges keresztmetszetek a víz színével Ilyenek párhuzamosak. Ha ily hosszú szerszámot hosszával párhuzamosan merítenénk a
folyadékba, meggörbülne.
;

ht

ht

ht

Révai Nagy Leisikonn.

17.

Jcöt.

képtár). Jellegzetes, jó képe a Jézus bemutatása
a templomban (1671 Budapest, Szépra. Múzeum),
u. o. a Vertumuas és Pomona (1669).
E., Jakab Josef, hollandi fest, szül. Antwerpenben 1793 febr. 6.. megh. 1861. Antwerpenben
és Brüsszelben tanult, történeti és genreképeket
festett, 1839. a hágai akadémia igazgatója lett,
1859. Parisba költözött. Képes kiadványai CoUection do portraits d'artistes modemes nés dans le
royaume des Pays-Bas (Brüsszel 1822) Costumcs
du peuple de toutes les provinces du royaumo

gyöngébb
2.

:

;

des Pays-Bas

(u. o.

1827).

Eecloo (ejtsd: ekio), járíási székhely K.-Flandria
belga tartományban, vasút mellett, (1910) 13,399
lak.,

csipkekészítéssel és gyapjukelmeszövéssei.

Eeden, Frederik van, németalföldi költ, szül
Haarlemben 1860 ápr. 3. Jelenleg orvos Bussum-

Amsterdam mellett. Az újabb irodalom egyik
legkiválóbb tagja s a De Nieuwe Gids c. folyóirat szerkesztje. Nagy hírnevet szerzett az állatvilágból vett meséivel De kleine Johannes (Haag
1887) színdarabjaival Het sonnet (Haag 1883)
De Student Thuis (Amsterdam 1886) és Don Torribio (1887). Késbbi müvei Ellen (1891) Johannes Viator (1892); De Broeders (1894) egy tercinákban írt költemény: Het Lied van Schijn en
Wezen(1895); Lioba (dráma, 1897); Van de koele
meren des doods (regény,1900) és egy verseskötet
De pasáieloose Lelie (1901).

ban,

;

;

:

;

:

;
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EEE, a. m. Épség,
Egyetértés, a magyar
tornász-jelige rövidítése. Mint jelvényt is hasz-

Er,

nálják az ábra szerinti
összeállításban.

—

Eferdingr

miután véleményük szerint az emberi elme kétségtelen bizonyosságra nem juthat.
Efelisz (gör., ephelis) a. m. szepl (1. o.).
Efemer (gör.) a.m. egy napos, rövid ideig tartó^

Eekhoud (ejtsd: ékhaud), múlékony.
Efemeridák (gör.), eredetileg napló, melybon
má- napi események foglaltatnak idrendben; majd

Georges, belga

Író, szül.

Antwerpenben

1854;

jus 27- ón. Szüleinek kora
halála után a svájci So-

újságok, idszaki lapok, de különösen csillagászati évkönyvek (1. o.) megjelölésére használt szó
ilyen értelemben lépett az almanach (1. o.) név

kantonban élt,
ahonnan 1 870-ben vissza- helyébe. A Nap, Hold, bolygók és üstökösök efetért Belgiumba és hat meridái alatt értjük ezen égitestek helyeinek naphónapig a tiszti iskola ról-napra vagy 5—10 napra való összeállítását,
növendéke volt. Egy ideig korrektoroskodott, amint azokat a csillagászati évkönyvek ós idkésbb egy antwerpeni lap kritikusa lett, majd szaki lapok közlik.
Efemer láz (gör.), 1—2 napig tartó, fleg gyer1881-ben Brüsszelbe költözött, ahol egy újsághoz
szerzdött kritikusnak. Idközben Parisban ki- mekeknél fellép láz, a hömérsék hirtelen 38 —
adta els verseit Myrtes et cyprés (1876) és Zig- 400 c.-ra szökik fel, a gyermekek bágyadtságról,
zags poétiques (1877) címmel, melyekben még hasfájdalmakról, esetleg ffájásról panaszkodnak.
telivér romantikusnak mutatkozott. 1883-ban Valószínleg a garatmandula röviden lefolyó loBrüsszelben közzétette Kees Doorik cím els bosodása az oka. Kezelni nem kell.
Efemer mozgás a növényeken, ellentétben a
nagyobb novelláját, melyet 1885. a Kermesses
cím. novellakötet, 1886 ban Les milices de Saint- periodikus mozgással (1. o.), az a mozgás, amely
lothurn

"'^jisáhü^i"
/-r?i/í-*H/

.

Fran^ois c. regény, 1888. La nouvelle Carthage
c. antwerpeni életkép és 1891. Les fusillés de
Malines c. hazafias regény követett. Ezekben a
fiatal belga írók legkiválóbbjának mutatkozik.
1881 -ben Waller Miksával együtt megalapította
a La jeune Belgique c. folyóiratot. Ujabb müvei
Escal-Vigor cím regénye (1899), mely ellen az
erkölcstelenség vádja merült föl és La faneuse
d'amour(l901), egy tragikus szerelem története.
Eetion, 1. Aétion.
Éfá, gabonanemüek mérésére használatos rmérték a régi hébereknél: Vio khomer. Értéke körülbelül 39 liternek felelt meg.
Efe, elenyészett török törzs a Kis-Ázsia Ny.-i
ésD.-i részén lakó zejbekség e névvel nevezi a
fnökeit. Eredetileg egyenl érték volt náluk
;

az aga vagy hej szóval.
Efébek (gör. evhéboi),

tágabb értelemben a

—

neve, akik 18. évüket betöltve, a község anyakönyvébe (lexiarchikon) beíratván és polgári esküjöket letévén, nagykorú, önálló polgároknak
nyilváníttattak. Az eskütétel helye az Athéna
Agraulos temploma volt. A népgyléseken való
részvétel jogát az E. csak 2 óv multán kapták
meg, miután elzetesen 2 évig határöri szolgálatot teljesítettek. Ez idtl kezdve küls hadjáratokban is alkalmazhatók voltak. V. ö. Dwnont,
Essai sur l'ephébie attique (Paris 1872) Grasberger, Erziehg u. Unterricht im klass. Altertum
;

Würzburg

1881).

m. mellette ül, az ó-görög
játékoknál annak a versenyznek a neve, aki a
kisorsolás alkalmával a küzdk páratlan száma
miatt ellenfél nélkül maradván, a küzdelem végéig
pihent, aztán az egyik gyzvel mórkzött
Efektikus (gör.), az antik szkeptikusok mellékneve. A szó epecheintöl származik, mi valamitl való tartózkodást jelent. Azért adták nekik e
melléknevet, mert tartózkodtak az ítélethozástól,
Efedxosz

(gör.) a.

Efemer növények
cióperiodus

(1.

o.)

(pl.

rügy-

azok, melyek egy vegetá-

alatt többször érlelnek termést,

vagyis a növény

pl. tavasszal csírázik, néhány
hét alatt virágzik, termést érlel és elpusztul. A
lehullott termés új növénynek ad életet és így
többször tavasztól szig (ha alkalmas az idjárás).

Efemeron (növ.), 1. Golchicum.
Efemer virág (növ.). A. P. de CandoUo

elnevezése óta olyan viráguk, amelyek egyszer nyílnak
(pl. a közönséges csillaghúr, Stellaria média ; az

ernys

olocsan,

Holosteum umhellaium),

ellen-

tétben a virítás folyamán ismételten nyíló és záródó virágokkal, amelyeket ekvinokciális virágoknak vagy újabban idszakos, periodikm virágoknak mondanak,
pl. a konya madártej, Ornitlwgalhim nutans. E.-ok 24 órán belül nyílnak
és záródnak, meudo-E.-ok nem a nyílás napján,
hanem késölab 24 órán túl záródnak és többé nem
nyílnak. Az E.-ok lehetnek nappal nyílók, pl. homoki nszirom, Iris arenaria ; kis szulák, Convolvulus arvenü ; és éjjel nyílók, pl. Mirabilis
longiflora ; éjkirályné, Cereus. Az E. virítási ideje
különböz, pl. a dinnyés varjumák, Hibü'cus
ternatxis 3, a kövér porcsin 4, a pompás porcsin
8 órán át marad nyitva.
Efendi, az újabb török nyelvben urat jelent és
mint ilyen a tudományos és hivatalnoki osztályba
tartozókat illeti meg. Eredetét az új-görög authentis szóból magyarázzák, mely urat, parancsolói
jelent. Az E. cím régebben inkább volt korlátozva,
ma tökéletesen pótolja az európai «úr» fogalmát.
A szultánnak is padi sah E. a címe és beszéd közben efendimiz (urunk) a megnevezése, nemkülönben a szultán ivadékainak is. Nagyobb rangokkal
járó címek után az E. szót is oda szokták illeszteni, mint pl. pasa E. (pasa úr), b^ E. (bej úr),
a külügyminisztert régebben rejsz j^.-nek nevezték, AbdulMedzsid szultán óta azonban ezt az elnevezést is modernizálták.
Eferding, város Wels felsöausztriai kerületi
kapitányságban, 4 km.-nyire a Dunától, vasúti

min

1.

gyerekkorból kilépett ifjak. A mvészet rövidre
nyírott hajjal ábrázolja az B.-et, szemben a fiukkal és férfiakkal, akik hosszú hajat viselnek.
2. Az ókori Athénben a férfikorba lép ifjak köz-

(3. köt.,

a szerveken csak egyszer következik be
fakadáskor a rügypikkelyek mozgása).

—
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nyait az angol Wood 6 évi keresés után 1869.
megtalálta. Építését régi szentély helyén a krétai
Chersiphron és Metagenes kezdték 600 körül, de
csak 120 óv múlva fejezték be. N. Sándor születárt óriznek. Közelében Scharnnburg romjai lát- tése napján (356 júL 21.) Herostratos (1. o.) gyujtogatásáóiak áldozatul esett, mire Cheirokrates
hatók.
Eíeták (gör.) a. m. rendelkezk, athéni bírói vezetése alatt újból, díszesebben fölépítették. Ez
testület valószinüleg már Drakon ideje eltt, a templom, mely a vüág 7 csodája közé tartozott,
melynek 51 tagja a legelkelbb családból szár- 10 lépcsón emelked 8X20 oszlopos ión dipteros
mazott és az archon basileus vezetése alatt a volt (kb. 110 m. hosszú és 50 m. széles volt), 19
nem szándékos emberölési perekben és bnösök m. magas oszlopai közül 36 (mint a régebbi temp-

és gzhajóállomás, (i9io) 2274 lak., szép gót templommal (1451— 1510-ig építették), amelyben
értékes régiségek vamaak. A Starhemberg-féle kastélyban fegyver-, képgyjteményt és értékes irat-

támogatói fölött ítélkezett. A IV. sz.-ban az E.
teendit az esküdtbirósághoz utalták. V. ö. Weckiein, Der Areopag, die E. und die Naukraren
(Ber. d. bayer. Akad. 1873) Phüippi, Der Areopag u. die E. (Berlin 1874).
Éfezit (ásv.), korund elváltozási terméke muszkovittá. Lelhelye Efezus mellett Gumuch-Dagh,
ott ahol smirgelt bányásznak.
Efezns (Ephesos, Ephesus). ókori város KisÁzsia tengerpartján, a kisázsiai 12 ión város
egyike a Kaystros (ma Kücsük mendere) folyó
torkolatánál, melynek romjai a szmima— aidini
vasút mentén fekv Ajaszoluk falu közelében láthatók, a Kaystros iszaplei-akodásai folytán azonban ma már 5 km. választja el a rommezt a ten;

;

gertl. Eredetileg úgy látszik föníciai telepítvény
volt a monda szerint az amazonok alapították.
A XI. sz.-ban Kr. e. ióni görögök fc^lalták el E.-t,
;

melynek slakói (károk, lelexek) az ázsiai nagy
istennt híres szentélyben tisztelték atermékenység istenasszonyának kultuszát a görögök az E.-i
Aliemis (1. o.) neve alatt folytatták. 560 körül
Kroizosz foglalta el a várost. 545. perzsa uralom
alá került, mely alól 479. szabadult, de 387. ismét
;

Praxiíeles munkája volt. A reUefdíszes régebbi és
újabb oszlopok (columnae caeiatae) maradványai
és szép építészeti részletek a British Museumba
kerültek. A Lysimat-hos-építette újabb, fallal körülvettheUenisztikus-római város tekintélyes romjainak föltárá.<a osztrák tudósok érdeme, kik
Benndorf ésHeberdey vezetése alatt 1895— 1908-ig
végeztek itt kutatásokat, melyeknek eredményeként szabaddá tették a római agorát oszlopcsarnokaival és diszkapujával, a kiköttl a színházig
vezet 20 m. széles, 500 m. hosszú csarnokutat
kapuzataival, a színházat, kétemeletes kereképítményt, a könyvtárépületet stb., miközben sok föliratot és szép szobormveket találtak, az utóbbiak
IV. sz.-beli apoxj'omenos
között egy
bronzszobrot, melyek egyéb leletekkel együtt a
bécsi Volksgarten Theseus-templomába került.
V. ö. Wood, Discoveries at E. (London 1877);
Fergusson, The temple of Diana at E (u. o. 1883)
Hogarth, Excavations at E. (u. o. 1908) Forschungen in E.. herausg. vom österr. Arch. Institut I.
(Wien 1906); Ftmdstücke aus E. (u. o. 1902);
Pa tdy- Wissotvu. Realencydopadíe V. 2773—2822.
(Stuttgart 1905).'

remekmv

;

a perzsáké lett. A graniko.smenti csata után N.
Sándor szabaddá tette E.-t 287. Lysimachos fogEfeznsi szavak (Ephesiae lüierae), bbájos
lalta el, aki a várost, mely a mai Ajaszoluk falu
helyén volt. az eliszaposodás következtében távo- szavak (a hagyomány szerint : aszkion, kataszlabbra került tengerpartra telepítette ki és a mai kion, lix, tetrax, damnameneusz. aizion értelmük
Panajirdagh (antik Pion) és Bülbüldagh(Koressos) ismeretlen), melyek elmondva v. talizmánra vésve
hegyektl körülfogott területen újra alapította. használójtiat megvédték és természetfölötti erTtána hol pergamoni. hol szíriai meg egyiptomi vel ellátták a varázsformula áUítólag Efezusból
uralom alá kerül, míg végre 133. Kr. e. római ered, némelyek szerint az efezusi Artemis szobfenhatóság alá jut. amely alatt mint Asia pro- rára volt vésve.
vincia fvárosa új virágzásnak indul. A kereszEffektív (lat) a. m. tényleg, valóságban. Üzténységnek is egyik fontos helye, Szt. Pál itt pré- leti nyelven annyit jelent, mint azonnal szállítdikált és 55— 58-ig itt mködött mint az ázsiai 7 ható, vagy szállításra készen. A budapesti árú- és
apokalyptikus egyház egyike, búcsújáró helye a értéktzsde jogszokásai szerint az árúüzletben
keresztényeknek. 431-ben itt ülésezik a 3. öku- az azonnali vagy E. szállításra eladott és Budameni zsinat. 449. az ú. n. rablósynodus (latroci- pesten legkésbb az ügylet megkötését közvetlenium Ephesinum). 263-ban gótok, a XI. sz.-ban nül követ hétköznap délutáni három órájáig a
szeldzsukok pusztítják, a XFV. sz. óta máig a tö- kikötött helyen, elleges szóbeli vagy írásbeli érrököké. E. Kis-Ázsiának egyik leggazdagabb ke- tesítés mellett, átvétel végett bemutatandó. Az
reskedvárosa volt, az Artemis-templommal kap- átvétel legkésbb a következ hétköznapon regcáolatos bankja roppant fontossággal bírt, az geli 8 órakor megkezdend. Budapesten kívül
istenn számára befolyó kincsek, királyok, váro- azonnal vagy E. teljesítend ügyletnél az árú az
sok és magánosok betétjei riztettek benne s ké- ügjiet megkötésétl számítandó nyolc nap alatt
lo-s-^é tették nagy tke forgatására és kölcsönök a vev elleges írásbeli értesítése mellett szállínjujtá.«ára. E. lakóinak száma a Kr. e. II. sz. tandó. Az értékpapírüzletnél az E.-üzlet elneve230.000 volt. a római uralom idején is Kis-Ázsla zés a leszámolásra vagy határidre szóló ügylelegnépesebb városa. Herakleitos filozófusnak, Hip- tekkel ellenkez értelemben hasniálatos és mindponax költnek, valamint Zeuxis és Parrhasijs azokra az ügjietekre vonatkozik, melyek világofestknek szülhelye. Ez E. területén végzett ása- san készfizetésre köttettek és a mel>'ek kötésetások els sorban Artemis templomának (Árte- kor a lejárati határid nem állapíttatott meg.
mision) föltárását célozták, melynek maradvá- Az E. szót váltóknál is használják, mely esetben
;

.

lomnál is) alul dombormvekkel volt díszítve, egy
Skopas kezétl, a templom eltti oltár szobordísze

;

;

;

io»

-

Effektív állomány

hogy a kikötött pénznemeket

azt jelenti,
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in na-

tura, nem pedig más egyenérték pénznemben
kell szállítani. Továbbá ott, hol ázsió van, az eredeti értéket, nem pedig az ázsióval csökkent értéket kell szállítani.

Effektív állomány, 1. Tényleges állomány.
Effektuál (lat.), kieszközöl, elállít, megbízást
teljesít.

Effektus (lat.), 1. a. m. hatás, különösen az a
hatás, amelyet valamely költi vagy mvészi
munka kelt, amely azonban értéktelenné válik,

—

Efórusz

Eft'renatlo

(lat.) a.

m. féktelenség.

Effronté (franc.) a. m. szemtelen.
Elfroyable (franc, eijtsd: effroajábi)

a.

m, bor-

zasztó.

Etlulguratio (lat.),
Ettnsa et dejccta

villanás, kisugárzás.

(lat.), a római jogban a
lakásból kiöntött v. kidobott dolgok, melyekkel
okozott kárért a lakás tulajdonosa vétkesség nélkül is felels.
Effusio (lat.) a. m. kiömlés, kiáramlás, a fizikában különösen a gázok és folyadékok kiömlése,
1. Aeromechanika és Hidrodinamika.

ha a tartalom rovására mesterkélt feltnéssel
Effuziv kzetek, azok az eruptiv kzetek,
akar hatni.
2. E. a. m. munkasiker vagy teljesítmény. Valamely erforrás teljesítképessé- amelyek lávaalakban a földkéreg hasadékain át a
gét abból ítéljük meg, hogy mennyi id alatt föld felületére klömlöttek és ott takarókat vagy
mennyi munkát képes végezni. A teljesítképes- kúpokat és lávafolyamokat alkottak. E. a rioUt,
ség mértéke tehát a másodpercenkónt végzett trachit, andezit, dacit, bazalt, fonolit stb.
Efidriázok (gör.), vizek és források nimfái.
munka, amit B.-nak neveznek. Ha pl. egy vízEfik, a szudán-nógerek egyik ága Cros-River
esésben mp.-ként 1 m« (azaz 1000 kg.) víz folyik
torkolatánál (Calabar). Nyelvük az eve ágbelivel
le 30 m. magasságból, akkor annak B.-a 30,000
méterkilogramm mp.-ként, vagyis 400 lóer. rokon.
£ finita la commedia (ol.) a. m. a szinilevén. Ang1 lóer (Pferdestárke,PS)
eladásnak vége van a régi olasz színházakban a
színész, akinek az utolsó szavai voltak a darabban,
liában és Amerikában 1 Horse povper (HP)
ezzel jelezte a közönségnek az eladás befejeztet.
rendesen
elektromos
áram
B.-át
^. Az
550
mp.
Éf ód (hób.), a fpap egyik hivatalos ruhadarabjá736 W; 1 HP =r nak neve, amely Móz. 2. K. 28,6—12. van leírva.
IFafó-okban (W) mérik. 1 PS
745 W. (L. Elektromos munka, Elektromos mér- Más papok is hordtak ily köntöst gyolcsból, st
tékegységek).
Dávidról ós másokról is beszéli a szentírás, hogy

—

= 75^

;

=

—

=

Eífeminatío (lat), Krafft-Ebiug szerint a
visszás nemi érzésnek a férfi egész egyéniségére
ható s átalakító befolyása, úgy hogy ilyen férfiú
teljesen niesen érez és viselkedik.

Eíteminatus

(latin) a.

m.

elférfiatlanodott,

asszonyiasan elpuhult.
Effendi, 1. Efendi.

Eliéstucatio (lat.), 1. Exfestucatio.
Effet (franc, ejtsd: e£fé) a. m. hatás, effektus.
Efíic»citas(lat.)a.m. hatékonyság, erhatás.
Efficiál a.

m. kieszközöl.

Efjligies (lat.) a. m. képmás, kép in effigie felakasztani a. m. képletesen felakasztani régebben szerepelt a büntet ítéletek végrehajtásában,
hogy a kézre nem keríthetett elítélt képét nyil;

;

különös istenitiszteletbeli cselekedeteknél ezt a ruhát hordták. A szentírás némely adatából arra
lehet következtetni, hogy a bálványképek egy
nemét is B.-nak nevezték.
Ef orok (gör. ephoroi a. m. felügyelk), az ókorban a legelkelbb spártai hatóság, melyet a .hagyomány szerint Lykurgos, de valószinüieg Theopompos király szervezett Kr. e. 757. Öt tagból
állott, kiket évenként választottak és hivatali évük
lejártával felelsségre vonhattak. A harcban elfoglalt királyok ket bízták meg a bíráskodással ós

rendri

felügyelettel.

szélesedett, mert

55-tl kezdve hatalmuk ki-

k lettek a polgárság és az állami

rend fképviseli, kik a sokszor viszálykodó királyok tetteit is ellenrizték. Bels ügyekben megvánosan felakasztották, elégették vagy le is fejez- kérdezték a gerusiát, s csak azután léptek javasték. Az in effigie felakasztást a szabadságharc után lataikkal a népgylés elé gyanús helotákat megaz osztrák katonai bíróságok is alkalmazták, ölettek, perioikoszokat is kivégeztethettek. Mint
gr. Andrássy Gyulát is felakasztották in effigie. a gerusia elnökei vezették az állami pereket és
Efügy moand, alaprajzukban kígyó, sas, hajtották végre az ítéleteket. Minden tisztvisel
ítélkeztek fölöttük. Külteknsbéka alakját mutató halmok és földhá- nekik számolt el és
érintkeztek a követekkel és
tetnyások Észak-Amerikában. L. Amerikai öskul- ügyekben
tek indítványt béke, háború v. szövetség dolgáturák.
veEffingham, város Illinoisban, Chicago közelé- ban. Spárta szövetségeseinek gylését is
ben. Vasúti csomópont. Austin College, (looo) zették, st ezeknek alkotmányán gyakran változtatásokat is tettek. IV. Agis király vissza akarta
3774 lak.
szorítani hatalmukat (1. o.), de rajta vesztett. Hl.
Efflatio (lat.) a. m. böfögés.
Kleomenes 226. megszüntette az B. intézményét,
Efíleurage, 1. MassageEfflorescentia (lat.), Mvirágzás, virágzás de bukása után újra felújították. V. ö. Gilbert.
Studien zur altspartaníschen Geschichte (Göttinideje orvosi értelemben brkiütés.
gen 1872); Dum, Die Bntstehung u. Bntwicklung
EffluTiam (lat.), kifolyás, kiömlés.
Effort (franc.) a. m. megerltetés, ersza- des spartanischen Ephorats (Innsbruck 1878).
Efórusz (gör. ephoros), olyan lelkész, ki nékolás.
hány más lelkésztársa ólén áll s ezekre felügyel ;
Efibssio (lat.) a. m. kiásás.
Eifractlo (lat.) a. m. törés, kiszökés (p. a bör- egyes protestáns országokban tehát egyjelentésú
a szuperintendens szóval. Az alája tartozó kerütönbl) a. is m. betöréses lopás a sebészetben
letnek efória, hivatalának pedig eforátus a neve.
erszakos koponyasérülés, fleg koponyatörés.
;

k

;

;

;

k

k
k

—
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—

Ear

törzsekkel Izraelországot alakította, amelyben oly
nagy szerepet játszott, hogy az egész országot
néha róla E. nevezték. Az északi héber törzsek
birodalmának, Izraelországnak Szargón asszír király által történt megsemmisítése után E. mint
külön törzs eltnik a történelembl.
Eírat (Ephrath v. Ephraiha), Bethlehem ré-

zéppontján, azaz a megfigyel szemén át merlenyergest emelünk, a függélyest
vertikálist
két, diametrálijük, melyet a függ ón jelöl ki
san szemben fekv metszési pontja az éggömbbel
a zenit és nadir, tetpont és lábpont, Z, Z' elbbi
a látható égfélgömb csúcspontja, utóbbi a láthatatlan félgömb legalsó pontja. Minden ezen két
ponton áthaladó a horizonra merlegesen álló legnagyobb kör a magassági vagj' vertikális kör
h darabja, mely a
nevét viseli, s ennek TT'
horizont s T csillag között fekszik, a csillag magassága, míg a csillag és a zenit közötti TZ íve
a c&\\\&g zenittávola. A magasság mértékéül szolgál a T'OT szög. A T csillagon át a horizonnal
párhuzamos kisebb kör minden pontja egyenl
magassággal bír, és az almukaniarat nevét vi-

gebbi neve.

seli.

Efrad, 1. Eufrátesz.
Eírájim, Józsefnek fia, Jákob patriárchának
unokája, akitói a bibliai elbeszélés szerint a héber
északi törzsek legnagyobbika származott. Az izraelitáknak PalesztLaában való letelepedése óta ez
a törzs állandóan versengett Judával az elsbbségért. Be! öle származott Józsua. Saulnakhalála után
az északi törzsekkel együtt Etrájim is meghódolt
ugyan Dávidnak, de Salamon halála után az északi

—

—

;

;

^

atyáknak legkiválóbbika,
A csillagos ég megfigyelésénél csakhamar észszónok és himnuszköltó, szül. Edesszában (má- revesszük, hogy valamennyi csülag látszólag K.sok szerint Nisibisben) 306 körül. A perzsa há- röl Ny. felé halad mivel a csillagok e közben kölborúk miatt elhagyta szülvárosát (363) és egy csönös helyzetüket nem változtatják, úgy látszik,
barlangban tölte idejét, önmegtagadás és sanyar- mintha az ég mint egész mozogna egy tengely kögatás, ima és elmélkedés között. Késbb visszajött Edesszába, mely város üdvös tevékenységének színhelye lett. Mint diakónus halt meg 378
körül. Ünnepe a róm. egyházban febr. 1., a gör.
egyházban jan. 28. Irodalmi munkássága ritka
terjedelm, fleg a szentírás magj^arázatai, polemikus beszédek az eretnekek eUen, énekek,

Efrém,

szent, a szent

;

szent beszédek, aszketikai elmélkedéísek stb.;
de belle sok elveszett. Énekei kétségtelenül költészeti beccsel bírnak. Munkáit kiadták Lamy,
Overbeck, Bickell stb.
Efron, több kánaáni hely neve: 1. hegység
Juda és Benjámin közt, Jeruzsálemtl Ny.-ra
2. népes város és erd Gileádban, a mai Tajibe
közelében. Júdás Makkabeus meghódította és lerombolta.
Eftaliotis, Argy)-is (tulajd. Kleanthos MicJuiilidis), újgörög író, szül. 1849. Lesbos szigetén.
Megírta a bizánci nép történetét (Athén 1901) és
elbeszéléseket a szigetlakók életébl (1894).
e. g., exempli graiia (lat. a.m. példának okáért)
:

rövidítése.

Ég, éggömb,

ama

látszó gömbfelület, melynek
csillagokat, mintha e

bels oldalán úgy látjuk a

gömb középpontjában lennénk. Az állócsillagok
többje tlünk mérhetetlenül nagy, mint mondani
szokás, végtelen távolságban van. Ezért a csillagászatban végtelen nagyoknak vesszük fel az éggömb inéreteit a Föld méreteihez képest, miáltal
azt érjük el, hogy mindig az éggömb középpontjában maradunk, bármily helyet foglalunk is el a
Földön. Egj'es csillagok, különösen a Nap és a
bolygók, nincsenek végtelen nagy távolságban
az álláspont változtatásából ekkor keletkez úrányeltolódásokat a parallaxis adja meg. Kisebbszerü
szabad folyadékfelület egy vízszintes síkot jelöl
ki ; ha ezt a síkot a végtelenbe terjednek képzeljük, akkor az eget két egyenl félre szeli egy
felsre,' mely látható és egy
Isóra, melyet a
Föld takar el szemünk ell. Ezen sík, valamint a
legnagyobb kör. melynek mentén ez az eget
metszi, a látóhatár
horizon — nevét viseli ábránJcban ST'N egyenes tünteti fel a papír síkjára
merlegesen álló horizont körét. Ha ennek
kö:

.

—

;

As éggSmb képseleti ábrája a csillagok helyének
megbatárosására saolgáló körökkel.

mely a megfigyel álláspontján halad át. A körülforgás pontosan járó középóra szerint 23 óra
56 perc 4 mperc, vagy csillagászati, úgynevezett
csillagid szerint járó órán mérve 24 óra. A forgás tengelye az ég- vagy világtengely nevét viseli,
és két diametrálisan szemben álló végpontja,
melyben az eget találja, az égsarkok (vagy világpólusok). Az egyik P, melyet az északi féltekén
tényleg láthatunk, s melynek szomszédságában
a sarkcsillag áll, az északi pólus (a sarkcsillag
tle 2V/j teleholdátmérövel áll el) ; a másik P',
rül,

mely nálunk mindig

láthatatlan, a déli pólus.
legnagyobb kör, mely a zenit és nadiron és
egyszersmind a két póluson is átmegy
ábránkban a ZPZ'P' kör
a meridián vagj' délkör.
Ez a horizonra merlegesen áll, s belle két pontot metsz ki
N, mely a P pólus alatt fekszik s
északpont, meg S, mely vele szemközt, a déli
pólus felett fekszik s deli pont nevet visel. E két
pont meghatározza a két f égitájt, az északot s
a delet. Ha a horizon körét egy NS-re merleges
és 0-n áthaladó vonallal még egyszer felezzük, két
újW és ponthoz jutunk, melyek elseje &nyugat-

Ama

—

—

:

W

pont, utóbbija a keletpont.

A világtengely fekvését

Eg
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Ée

az a szög határozza meg, mellyel a horizon felé
hajlik, s melyet NOP szög, vagy a vele egyenl
NP iv mér. Ezt a szöget (mely az elbbiek szerint
a pólusnak magassága), sarkmagasságnak nevezik ez a megfigyelési hely geográfiai szélességével azonos.
Valamely csillag helye az égen ismeretes, ha
ismerjük T'T
h magasságát és azon szögletet,
melyet a csillag magassági köre a délkörrel bezár, az úgynevezett azimutot. A csillagászok ezen
szöget a délpontból kiindulólag számítják, a napi
mozgás, tehát SWNW'S irányában Qo-tól 360«-ig.
Az azimutot a horizonnak ST', vagy a megfelel
SOT' szöglet méri. Azimut és magasság együttvéve a csillagnak úgynevezett horizonális koordinátái ; mérésükre szolgál az altazimut vagy uni;

=

verzális mszer. Azimut és magasság egy nap lefolyása alatt folytonosan változik. Minden csillag
24 óra csillagid alatt látszólag egy teljes kört ír
le s mindezen körök merlegesek a világten-

Ezen parallelkörök, mint nevezzük, a meridiánban érik el legnagyobb magasságukat a
horizon felett, és legnagyobb mélységüket a horizon alatt. E két pont a csillag delelési vagy kulmináció pontja, még pedig fels, ha az északi
pólustól délre, alsó, ha tle az északpont irányágelyro.

ban történik.

A csillagok között vannak olyanok, melyek
alsó delelésük alkalmával is láthatók és olyanok,
melyeknek alsó delelése a horizon alatt megy
végbe. Amazoknál az egész mozgási kör a horizon
a csillag mindig látható, legfölebb a Nap fénye teszi lehetetlenné a szabad szemmel való megfigyelést. Ezek az úgynevezett cirkumpoláris, sarkkörüli csillagok, melyekhez nálunk az ismert nagy és kis medve, meg a Cassiopeja tartozik. A jobban dél felé es csillagoknál
az alsó delelés a horizon alá esik ezek a keleti
látóhatár egy pontján a horizon fölé emelkednek,
a meridiánban delelnek és a nyugati látóhatár egy
pontján elmerülnek, más szóval, kelnek és nyugosznak. Ezen csillagok parallelköreit a horizon két
részre osztja a horizon feletti látható része a nappáli ív, a horizon alatti, láthatatlan rész az éjjeli
pont, melyben a parallelkör a hori
ív. A két V és
zont metszi, általában nem azonos a kelet- és nyugatpontokkal, hanem ezektl mindkett északra v.
délre fekszik; a horizonon mért távolságaik a
kelet- vagy nyugatponttól, tehát W'V, illetve
WV, mindkett észak felé számítva, a reggeli,
illetve esti tágasság nevén szerepel. Ha a cirkumfelett fekszik, és

;

;

V

poláris csillagok határától dél felé megyünk, akkor
a reggeli és esti tágasság is mindinkább csökken,
míg a legnagyobb parallelkörben a csillagok pon-

tosan keleten kelnek ós nyugaton nyugosznak.
Ezen legnagyobb parallelkör, mely a két pólustól
900-nyira eláll, az égi equátor, W'AWA', mely
a horizont a kelet- és nyugatpontban szeli. Equátoros csillagok számára a nappali ív ép akkora, mint
az éjjeli ív. Az SOA szög, vagy az SA ív, melyet
az equátor a horizonnal képez, az equátormagasság. Ez a pólusmagasságnak 90"-hoz való kiegészítje.
Valamely T csillagon és a két P, P' póluson át
fektetett legnagyobb kör a deklináció-kör nevét
viseli, s ennek ÜT az equátor és a csillag kö-

zött

fekv íve a csillag deklinációfa vagy elhajlása.

Az equátortól északra

pozitívnak, tle délre negatívnak olvassuk, mindkét esetben 0<*-tól 90°-ig
haladva. A TP ív a csillag póhistávolsága. A szöglet, melyet a deklinációkör síkja a meridián déli
részével bezár, s melyet AOü szöglet, vagy az
ezzel egyenl AU ív mér, a csillag óraszöge, melyet déltl kiindulva, nyugaton és északon át Ó^-tól
SeO^-ig szokás számolni. Az ég egyenletes forgása
mellett ezen óraszög is egyenletesen n, még
pedig, mivel 24 órai csillagidnek 360" felel meg,
óránkint lö^-kal, percenkint 15'-cel. Ha az égi
equátoron egy szilárd pontot tételezünk fel
a
csillagászok az alább közelebbrl meghatározandó
tavaszpontot Y választják,
akkor az equátornak
a tavaszpont és a csillag deklinációköre között
fekv íve Tü a csillag rektaszcenziója, egyenes
emelkedése, melyet a tavaszponttól, kezdve kelet
felé, a napi mozgással ellentétes irányban SeO^-ig,
vagy 24 óráig szokás olvasni. Rektaszcenzió és
deklináció együttvéve a csillag equátoros koordinátáit képezik meghatározásukra a meridiánkör
szolgál. Deklináció és rektaszcenzió csak igen csekély és lassú változásoknak vannak alávetve. E
két koordináta a csillag helyét az éggömbön ép
úgy adja meg, mint a geográfiai szélesség és
hosszúság a Föld gömbjén valamely pont helyét.
Az ég napi mozgásában a Nap is részt vesz,
de a többi csillagtól clüten még sajátos mozgással is bir az állócsillagok között. Mert míg ezek
évrl-évre ugyanabban a parallelkörben haladnak, addig a Nap a december 23-ikától június
21-ig terjed félévben mindinkább közeledik az
északi pólushoz, és ennélfogva az északi földgömb
lakói számára napi íve mindig nagyobbodik és

—

—

;

delelése

mindig nagyobb magasságokban történik,

azaz a nappal tartama n. A másik félévben a Nap
a déli pólus felé iparkodik ezzel a napi ívek és
a delelési magasságok kisebbednek s a nappalok
tartama fogy. A pontosabb megfigyelés azt mutatja, hogy a Nap a leghosszabb nap alkalmával
2372° északi, a legrövidebb napkor 23V2° déli
deklinációval bír. Az ezen deklinációval bíró parallelkörök a térítk vagy fordulók nevét visefik. mivel bennök a Nap évi útjában a pólusok felé tartva
megfordul, és ismét az equátor felé iparkodik. A
nyári, leghosszabb napnak megfelel térít a rák
fordulója, a téli, a legrövidebb napnak megfelel
paralleikör a hak térítje.
A Nap egy év lefolyása alatt az égen egy legnagyobb kört ír le, melyet állatövnek, ekliptikának vagy nappályának szokás nevezni. Ez két
pontban metszi az equátort az egyikben, a tavaszpontban Y" március 21., a tavaszi napéjegyenlség, equinokcium pillanatában, a tavasz kezdetekor áll a Nap a szemben fekvt elfoglalja szeptember 22., az szi napéjegyenlség pillanatában.
A Napnak legnagyobb, kb. 23'/2°-nyi deklinációja
adja egyszersmind azt a szögletet, melyet az ekliptika az equátorral képez, az ú. n. ekliptika ferdeségét. Ha a Nap-pálya középpontján át erre
merlegest emelünk az égen, a pólusoktól szintén 2S^ii'>-nYÍra, fekv két új pólushoz jutunk,
melyeket az ekliptika pólusainak szokás nevezni.
Ha valamely csillagon és az ekliptika két pólusán
át legnagyobb kört fektetünk, akkor ezen széles;

;

;

-

Egradi-szígetek

Égbolt

151

körnek a csillag és az ekliptika között fekv tés emelése, új keresetágak megnyitása és szöíve a csillag szélessége, melyet, nünt a dekliná- vetkezetek alakítása által hatásos akciót fejciót, 0°-tól SOMg szokás számolni, pozitívnak véve tett ki a ruténség helyzetének javítására.
ezt az ekliptika É.-i pólusa felé, negatívnak, ha ködését némely körök antiszemita ii-ányzatunak
a csillag az ekliptikától D.-re fekszik. Az eklip- találták s emiatt támadásokban részesült. Ungtikának azon íve, mely a tavaszpont és a csillag várról Szerednyére való útjában baleset követszélességi köre között van, s melyet D.-en át keztében történt hirtelen halála is mindenféle
K. felé szokás számolni, a csillag hosszúsága. mendemondára adott alkalmat. Különféle szakHosszúság és szélesség együttvéve adják a csillag lapokban magyar és német nyelven megjelent,
ekliptikái koordinátáit. Az ekliptikái koordináták fleg a szarvasmarhatenyésztés és tejgazdaság
csak igen kicsiny és lassú változásoknak vannak körébe vágó cikkein kívül önáUóan megjelent
séffi

M-

alávetve.
A csillagok helyzetét az ágén deklioáció- és rektaszcenzióban szokás kifejezni. A horizon rendszere
könny és bárhol elvégezhet megfigyeléseket
azért az id és a geográfiai
tesz lehetségessé

müvei

:

Die milchwirtsehaftlichen Bestrebungen

Ungam (Bréma

1884); Magyarország tej
gazd. ternielésének és kereskedésének mai helyzete (Budapest 1885) Az orsz. tejgazd. felügyelség feladd, eddigi mködése és céljai a jövre
hely meghatározására kiválóan alkalmas.Az eklip- nézve (u. o. 1885) Die Hochschule für Bodenkultika rendszerét leginkább a számoló csillagász al- tur in Wien und ihre falscheu Propheten (u. o.
kalmazza. Az ég látszó napi forgása nem más, 1886); Tejszövetkezeti alapszabálymint'i (u. o.
mint a Föld tengelyforgásának tükörképe és a 1886); Rotnán szomszédaink (u. o. 1886); Das
Nap látszólagos évi mozgása is époly egj'szerüen ungarische Pferd (Berlin 1893).
Egan (egtsd: ígn), Pierce, angol novellaíró, szül.
vezethet vissza a Földnek tényleges mozgására
a Nap körül, mely a látszóval ellentétes ii-anyban Londonban 1815., megh. u. o. 1880 jul. 6. Atyja,
történik. A világtengely tehát a Föld forgásten- az idsebb Pierce E., aki szintén neves író volt, a
gelyének meghosszabbítása, mely a Nap körüli mvészeti pályára szánta, de E. hajlamát követve,
útjában sajátmagával mindig párhuzamos marad, egészen az irodalomnak szentelte magát. Els reazaz, tekintettel az éggömb végtelen nagy mére- gényeiben: Robin Hood(1840), Wat Tylor (1841)
teire, mindig ugyanazon pont felé, az égi pólusok és Paul Jones (1842), Walter Scott romantikus
felé mutat. E%'i útjában ezen tengely egy az ek- irányát követte ; késbb modem tárgyakat dolgoliptikára Gö'/s'-nyi szög alatt hajló hengerpa- zott fel és különösen a hatásvadászó szenzációs
lástot ír le, mélyre az equátor, a földi equátomak regényt mvelte. Ilyenek Imogen, The poor girl,
az égig való meghosszabbítása, merlegesen áll. Fair LUias. Mint fametsz az lllustrated London
EgaLdi-szigetek, kis szigetek csoportja Szicília News számára is dolgozott Magyarul megjelent:
Ny .-i végében Trapani és Marsala közt. A nagyobb A szép Lilias v. Élet a halálban. Ford. T. M. (Budaszigetek: Levanzo, Marittimo, amelyen Nápoly pest 1874).
Égard (franc, ^tsd: egár) a. m. tekintet, tisztekirályai egykoron állami fogházat építettek, és
Favignana. Lutatius 242. Kr. e. itt gyirte le a kar- let, figyelem.
Egba, 1. Aheokuta.
tagóiakat. L. még Levanzo, Marittimo és FavigÉgbekiáltó bnök, neve a kat. erkölcstanban
narm.
Égal (franc.) a. m. egyenl, egyenérték. Tout- azoknak a nagy bnöknek, amelyek mintegy' Iségal, mindegy.
Egalizálás, kiegyenlítés, egyen- tenhez kiáltanak büntetésért üyenek a szándékos gyilkosság, szodómia, a szegények, árvák és
getés.
Égalitaíres v. Travailleurs E. (franc, egtsd: özvegyek nyomorúságának nagj^obbíiása, a muntravaiiyör egaiitér), fi^ncla kommunísták a negj've- kások bérének igazságtalan visszatartása.
Egbelény (svzelött Gbellán), kisk. Trencsén vm.
nes években, akik Babeuf nézeteihez ragaszkodtak, de
követeléseikben mégis túlhaladták, zsolnai j.-ban, (i9io) 459 tót lak. ; u. p. és u. t.
amennyiben ellenezték a házasságkötést és nem- Várna.
zeti mhelyek felállítását sürgették.
Egbell, nagyk. Nyitra vm. szakolczai j.-ban,
Égalité a. m. egyenlség, különösen politikai (1910) 2829 tót és német lak., gazd. és fogyaszt,
értelemben a nagy íranc. forradalom alatt Lajos szövetkezet, vasúti állomás, posta- és tá^^róhiJózsef Fülöp orléansi herceg, Lajos Fülöp király vatal.
atyja használta e nevet, hogy ezzel a köztársaság
Egbert v. Ekbert, angol-szász király, fia volt
iránt táplált rokonszenvét kifejezze.
Ealmund kenti királynak. 787. Beorthric wessexi
Éga^a, az égboltozat alsó része, hol a föld és király ell Nagy Károly udvarába menekült, honaz égboltozat érintkezni látszanak.
nan 802., Beorthric megöletése után tért vissza
Egan Ede (borostyánkei), szül. 1851 júl. 13., Angliába. Most
lett Wessex királya, majd a
megh. 1901 szept. 20. Írországból származott hoz- többi angolszász királyságokat is uralma alá
zánk. Atyja borostyánki uradahnában kezdte meg hajtván, ö vette fel elször Angolország kirágyakorlati mködését. Késbb az országos tej- lyának címét. Megh. 839.
gazdaság felügyeletével bízták meg, amely minEgbira-hima, a Nigir és Csadda folyók egybeségében igen sokat tett ez iparág, valamint a sajt- önilésénél (Afrika) lakó négertörzs.
ipar felvirágoztatására. 1890-ben lemondott állásáÉgbolt. Közvetlen érzéki benyomásaink szerint
ról s Németországba ment neje családi birtokának lelapult, nyomott boltozat, melynek zenitpontja tekezelésére. 1899-ben visszatért és ekkor miniszteri temesen közelebb áll az észlelhöz, mint a horizon
megbízott címmel kinevezték a hegyvidéki kiren- vonala. Az É. pontosabb alakját elször Smith
deltség vezetjévé, s mint ilyen az állattenyész- Róbert adta meg. Ha ugyanis a horizon és zenit
in

;

;

;

;

:

—

t

;

:
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Egedesminde (Egedé emlékezete). Egedé (l. o.)
távolságának felez pontját szemmérték szerint
az égen beállítjuk, ezt nem 45°, hanem csak 23"- hittérítrl elnevezett, 1759. alapított telep Grönnyi magasságban fogjuk találni. Ebbl követke- land Ny.-i partján, a Disko-öböl (1. Disko) D.-i rézik, hogy az É. nem félgömbnek, hanem oly gömb- szében fekv szigeten (ó. sz. 68Va°)- Lakossága
süvegnek tekinthet, melynek magassága a su- (1900) 1257.
Egeg, kisk. Hont vm. ipolysági j.-ban, (1910) 585
gárnak kerekszámban V/^-át teszi. Innen van azután,

—

hogy hullócsillagoknak magassági

becslései

—

még ha

szalíemberek eszközlik is
kivétel
nélkül túlságos nagyok, mert mi 45" magasságúnak gondoljuk, ami tényleg csak 23" magassággal
bir. A csillagászatra nézve az égbolt és éggömb
közötti különbség teljesen közömbös, mert a csillagok helyét kizárólag egy ideális gömbre vonatkoztatjuk, melynek középpontját a megfigyel
•foglalja ei. Az É.-nak ez a látszólagos alakja kétségkívül a Földet körülvev levogöréteggel áll
összefüggésben. Arago fedezte föl 1809., hogy az
égbolttól visszavert fény polarizál. A polarizáció
síkja a Napon, az észlel szemén ós az ég észlelt
pontján megy át. A polarizáció az égnek nem
minden pontján egyforma. Legersebb a Naptól
QO^-nyira es vertikális körben leggyengébb a
Nappal szemközt lev tájon, az ú. n. Arago-féle
neutrális pontban.
Égbolt kék színe. Hogy miért látszik az ég
tiszta idben kéknek, annak magyarázatára az
idk folyamán sokféle elmélet keletkezett. Ezek
közül a Clausius-íé\Q volt soká elterjedve, mely
az ég kék színét a levegben lebeg vízhólyagocskák okozta fénytalálkozási jelenségre vezette
vissza. Újabban Rayleígh lord nézetét fogadták
el, mely szerint a Napból kiinduló fénysugarak a
levegben foglalt legparányibb porszemecskéktöl
szótszóratnak (diffuzus fény), ami által maga az ég
is világítóvá lesz. S mivel éppen a rövidhullámú
sugarak (kék ós ibolya) a szóródásnak leginkább
vannak alávetve, maga az ég is ezen visszavert
fény színében látszik. Szóval, a mikroszkopikus
testecskékre ráes fehér fény kékké lesz, mert a
rövidhullámú sugarak a visszavert fényben nagyobb mértékben vannak meg, mint a hosszuhollámuak. De nincsen kizárva az sem, hogy a
leveg molekuláin történ diffrakció is elegend
a jelenség elidézésére, idegen testecskék közre;

mködése

Az ég kékségének vannak

sokzenit körül intenzivebb, a horizon felé fehéres. Magas hegyeken sötétebb, ibolyába átmen.
után a kékség tisztább, valónélkül.

féle árnyalatai.

A

Es

színleg a durvább porszemek eltnése következtében. Saussure az ég színének meghatározására
színskálát használt (Gianométer,

1.

o.)

Ége, kisk. Udvarhely vm. homoródi j.-ban,
(1910) 205 magyar lak., községi hitelszövetkezet
u. p. Homoródszentpál, u. t. Bögöz.
Egea de los Caballeros (ejtsd: — kavaiyerosz), kerületi fváros Zaragoza spanyol tartományban az
;

Árba mellett, Aragónia öt városának (Cinco Villás)
(i9oo) 4627 lak., tle nyugatra terül el Las Bardenas kietlen pusztaság.
Egedé, Hojns, Grönland apostola, szül. 1686
jan. 31. Norvégiában, megh. 1758 nov. 5. Trondeegyike, régi kolostorral,

násben.

1721— 36-ig

Grönlandban

misszionáriusként

mködött

1740 óta a grönlandi missziók
szuperintendense. Megkezdte a bibliának grönlandi nyelvre való fordítását, melyet fla, E. Paul
s

fejezettbe 1766.

magyar

és tót lak., fogyaszt, szövetkezet, vasúti
állomás, posta- és táviróhivatal. Csúcsíves temploma van.
Égéi kultúra, 1, Mikenei kultúra.

Égei-tenger v. Archipelagus (lat. Maré Aegeum, új gör. Aszpri Talassza, tör. Ak-Derdze)^
a Földközi-tenger egyik öble, Törökország, Görögország és Kis-Ázsia között. Az B. fiatalkori posztpliocén besülyedés, amelynek keletkezésekor már
élt a diluviális sember. A besülyedésnek legszebb
bizonyítéka a Boszporusz és a Dardanellák szorosa.
A két szoros terraszairól jól felismerhet folyóvölgy darabja, a völgynek többi részét a í'eketetenger D.-i részén az orosz tanulmány mutatta ki,
az É.-en pedig az angol admiralitás végzett méréseket hasonló eredménnyel. Pontosan összevág
a folyóvölggyel a török közigazgatási határ,
amelynek mentén szokás elválasztani Európát
Ázsiától. Ez a folyam a vízvidékét ér, nagy, katlanszerü sülyedések következtében tönkre ment
a tektonikus mozgás következménye a szigetekon
észlelhet vulkánizmus. Az Eginai-öbölben pl.
szolfatara mködést találunk, a földrengések gyakoriak, a Szantorino-sziget pedig szemünk láttára
keletkezett dómvulkán. Az É. szigeteinek nagy
része a Dlnaridák széttöredezett láncainak darabja, amelyek több ívvel csatlakoznak Kis-Ázsiához. Az Othrisz láncnak az É. Sporadokban, Euboea
és Attika hegyeinek a Kikladokban,Feloponnezo8z
láncainak a Krétától Kazoszon, Karpathoszon és
Rhodoszon áthaladó ívben van meg a folytatása.
Az É, északi részében a belgrádi masszívum folytatása Lemnosz, Imbrosz és Szamotraki sziget.
Öblökben, félszigetekben is igen gazdag; legnagyobb öblei a Naupliai, Eginai, Szalamiszi,
Voloi,Szaloniki, Orfani, Szároszi, Adramiíi, Szmirnai és Koszi-öböl félszigetei az Argoliszi, Attikai, a Magnézia-íélsziget, amely a Voloi-öblöt
zárja be, az északi parton a híres Athosz hegyfokkal koronázott hármas Kalkidike, ebbe ékeldik be a Kasszandra és a H ágion Oroszi öböl.
A kisázsiai partok kikötkben rendkívül gazdagok elttük pedig hosszú szigetsor nyúlik el,
amely a jelenlegi Dzsezair török vilajethez tartozik. A folyók, amelyek táplálják, a Hellada (Szperheiosz), a Szalamvria, a Mari, a Bakir-csai (líaikosz), Szarabat (Hermész), Kücsülí-Menderesz
(Kaysztrosz) és a Böjük-Menderesz (Maeander).
Sok vizet szolgáltat még az B.-nek az az áramlat,
amely a Dardanellákon át a Fekete-tenger fölösleges vizét viszi belé. Az B. Piraeusban 9—17 m.,
a partok közelében is 250—300 m. mély. A legnagyobb mélység a Szidero-foktól északra van,
ahol a
ón csak 2250 m. mélységben ér a
fenékre. Az áramlatok nagyobbára a partok mentét követik; legersebben érezhet a Dardanellákon a tengeri áramlat, amely az É. be folyik
a másik, amely Kis-Ázsia D.-i partjainak mentét
követi, különösen ha az É.-en az BK.-i szól fú,
Rhodosz és a szárazföld között hatol be. A szelek
;

;

mér

—
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járása meglehetsen szabályos nyái'on, különösen júliusban és augusztusban csaknem állandóak
az északi és ÉK.-i szelek, amelyek idnként napközben valóságos viharokká fokozódnak. Télen
át a szelek járása változó. Éghajlata a Xy.-i széltl elfordult partokon száraz és öntözésre szorul.
Az É. már az ókorban is
hajózásnak volt
színhelye a keresztes hadjáratok idejében a hajózás újra fölvtrágzott Az újabb tudományos kutatások az É.-ben azonban csak a jelen században
kezddtek. A francia Gauthier kapitány, az angol
Copeland, Graves, Spratt, Philippson stb. voltak
azok, akiknek az E. hidrográfiai állapotának pontosabb ismerete köszönhet.
A bécsi császári tudományos akadémia megbizásából 1891., 1892. és 1893. az ú. n. Pola-expedició átkutatta az É.-t. A legnagyobb temperaturát (26—27" C.) a kisázsiai délnjnigati partokon észlelték, ahol nagy volt a sótartalom is.
A É. legjobb térképei ez id szerint a londoni Noric
& Wilsou cég által kiadott tengeri térképek. Már
1831— 38. Gauthier francia tengerésztiszt nagy
érdemeket szerzett a Kikiadok pontos fölvétele
körül. 1890-ben elhatározta a görög kormány,
hogy az egész orezágról új kartográfiai fölvételeket készittet. Minthogy azonban erre a célra nem
rendelkezett iskolázott személyzettel, a munka vezetését a magj-ar-osztrák katonai földrajzi intézet
tisztjeire bizták. Az új fölvételbe belevonták az
É. valamennyi Ny.-i partvidékeit, és a görög
szigeteket is. V. ö. Jjaunay M. L., Études géologiques sur la Mer Egéé (Paris 1898).
;

sr

;

EgelhaaJ, Gottlob. német történetíró, szül. Gerabronnban (Württemberg) 1848 márc. 1. A stuttgarti politechnikumon a történelem tanára.
vei: Friedrich Wilhelm der grosse Kurfürst (Stuttgart 1880) Deutsche Geschichte im Zeitalter der
Reformation (Berlin, 3. kiad. 1893)
Deutsche
Geschichte im XVI. Jahrhundert bis zum Augsborger Religionsfrieden (Stuttgart 1889) Gustav
Adolf in Deutschland (Halle 1901); Westeuropa
1806—1902. (A Helmoltféle «Weltgeschichte»ben); Grundzüge der Geschichte (Heilbronn 1885.,
3 részben 7. kiad. 1903) Kaiser Wilhelm I. (Stutt-

M-

Tiszába ömUk. Hossza 68 km. Mellékvizei a Tarkányi, Ostorosi és a Kanya-patak, mindhárom
balfelöl. Az E. neve már a záztj-i apátság 1067.
évi alapítólevelében elfordul. Kulturáüs tekintetben igen nevezetes, mert mellékén az si tüzel helyeknek s nomád telepeknek számos maradékát találták meg. Az E. völgyében mindenféle
k-, csont-, agyagrégiségekre és konyhahulladékokra bukkantak ismeretesek a felstárkányi,
kistályai és szihalmi leletek és az egerlövi tumulus és kszekerce. Eger város is tle vette nevét. V. ö. Kandra Kabos, Borsod az skorban és
újabb kkori leletei (Arch. Értesít 1876, X.).
2. E., kis folyó Zala vmben, a Veszprém vm.-i
Nagy vázsony tói Ny.-ra ered, Kapolcsnál regényes
völgyszoroson átfolyva, a tapolczai síkra ér és
Szigligetnél csatornázott mederbon ömlik a Bala;

tonba. Hosszúsága 40 km.
Eger, rend. tan. város Heves vm.-ben, a vm.
székhelye, az Eger folyónak mindkét partján. A
város a folyó csinos völgyében, 170 m. magasságban fekszik számos tornyával s zöldeló hegyeivel
csinos látvánji nyújt.
utcái újabban rendeztettek s nagyrészt városias színezetek,
csakis terjedelmes
külvárosai (Felsnémet, Hatvan és Makiári külváros) inkább
;

falusias jellegek.
Legszebb része a nagy

Esterházy-tér,melyen
az érseki székesegyház áll; ez a nagy,
keresztalakú, 3 hajós

Eger város címere.

mely hazánk
legnagyobb templomai közé tartozik, 1832—1837.
PyTker László érsek költségén (800,000 forint)
Hild József tervei szerint görög stílusban épült
hossza 100, szélessége 54 méter fbejáratához
18 m. széles impozáns lépcs vezet, melyet Péter,
Pál, továbbá Szt. István és Szt. László szobrai díszítenek 12 korinthi oszlop tartja a 40 m. magas
gart 1888)
Bismarck (u. o. 1911). Több iskola- kupolát, mely mellett két 56 m. magas tornya
könj'vet is adott ki, így Tacitus Germániáját és van a templom szobormvel Marco CasagrandeLiviusnak 23. könyvét, magyarázatokkal.
tól, oltárképe Dannhauser-tl valók. Kiválóan
Egein, város Magdeburg porosz kerületben a szép az 1904. pazarul megújított és navészieson
Saalo mellékme a Bode és vasút mellett, (i9io) díszített szentély. A székesegj'háztól É.-ra az ér5307 lak., cukor- és sörgyártással, jelentékeny seki palota, K. felé a liceum díszes épülete áll, mebrcserzéssel, gzmalommal és téglaégetéssel.
lyet 1765—85. Esterházy Károly gróf püspök épíÉgeniöld, kisk. Zala vm. keszthelyi j.-ban, tett az épület közepét a Hell Miksa tervei szerint
(1910) 253 magyar lak., u. p. és u. t. Sármellék.
berendezett, 53 m. magas csillag í-izsgáló (1786),
Egenolü. Chrístian, német könyvnyomtató és többi részét az érseki jogliceum. tanítóképz, elemi
betönt, szül. Hadamarban 1502 júl. 26., mh. 1555 iskola, a nagy könyvtár s az intézet egj-éb gjiijtefebr. 9. Frankfurtban. 1529-ben Strassburgban, ményei foglalják
el. A székesegyháztól D.Volé a
utóbb 1531. a Majna melletti Frankfurtban tele- nagy érseki kert terül el. A város egyéb nevezepedett meg. Betili igen keresettek voltak. 1535-ben tes épületei még a ciszterciek temploma és
kolosnyomtatta német bibliáját és az általa összeállított tora, a szerviták, irgalmasok és ferenciek koloskrónikát. Nyomdászat! jelvénye oltár volt, melyre tora, a megye- és városház, az
új színház. A Kos;

épület,

;

;

;

;

;

;

;

;

ég

szív volt helyezve.
suth-téren van Dobó István szobra Stróbl AlaEger, 1. folyócska Heves és Borsod vármegyék- jostól (1902). Az irgalmasok kórházával szemben, a Tisza jobboldali mellékvize, Borsod vár- ben áll a török idbl megmaradt 35
m. magas,
megyében Apátfalvátói ÉNy.-ra, Balaton község 14 szöglet minaret, melyet Pyrker 1829. renomellett erd s Eger városát szelve DDK. felé tart. váltatott A város ÉK.-i szélén, a hegység
végs
Füzesabonynál K. felé fordul s Poroszlón alul a nyúlványain az E.-i vár maradványai állanak.

—

Eger
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melyeknek még épségben lev részei honvédkaszárnyául szolgálnak, míg legmagasabb része
kálváriává van átalakítva a vár bástyájában E.
hs védjének, Dobó Istvánnak sírja van, melyet
Pyrker 1833. Dobó-Ruszkáról szállíttatott ide.
Ugyanott a Szt. Istvántól épített székesegyház
helyén áll a király szobra (18H5), a régi romokból fenraaradt oszlopon. A Makiári külvárosban,
az Eger partján 31" C. hmérséklet tiszta meleg
forrás fakad, mely két fürdt (érseki és Erzsébetfürd) lát el vízzel e fürdket fleg brbetegségeknél használják sikerrel.
;

;

\

—

Egrer

kintetben E.-nek mint az egri érsek székének
s az egri egyháztartomány és fegyházmegye
székhelyének van nagy jelentsége; itt székel a
fkáptalan és fszentszék ós hét szerzetház (12
templom, 4 kápolna, 7 kolostor). Tanintézetei a
róm. kat. érseki jogliceum (1741), könyvtái'ral
(50,000 kötet és 400 kézirat 38 nyelven), érseki
hittani intézet (1700), az állami freáliskola, cisz:

tercita-fgimnázium (1692), róm. kat. papnevel
intézet, róm. kat. tanító- és tanítónképz intézet,
s az angol kisasszonyok vezetése alatt álló felsbb
leányiskola, polg. iskola, nne velintézet és n-

Papnövelde

ZVar
3 Ref.

lemplorn

KLtaktanya
bO.KaS'Zirió
6 Postaés láviiria
7

Vágóhíd

8 Ers. rrxiJmc
S

Líceum

^^ Mecset
11

Dobószobor

E. hazánk jelentékenyebb városai közé tartomelyben a politikai és az egyházi élet számos
nevezetes tényezje székel. Itt székel Heves vármegye törvényhatósága, az egri járás szolgabírói
hivatala, a királyi törvényszék ós járásbíróság,
pénzügyigazgatóság, kir. adófelügyelösóg, kir.
zik,

tanfelügyelség áll. anyakönyvi felügyelség
van továbbá itt államépítészeti hivatal, pénzügyrbiztosi állomás, adóhivatal, ügyvédi kamara, kir.
közjegyz, állami állatorvos, kataszteri felmérési
;

hivatal,

szöllszeti

;

és

borászati

állami közeg,

Máv. osztálymórnöksóg, csendrszakasz-parancsnokság, állandó vegyes felülvizsgáló bizottság,
honvédzászlóalj és katonai állomásparancsnokság, s a 60. hadkiegészít kerület. Egyházi te-

képezde, áll. polgári leányiskola, áll. vincellériskola, állandó szöllszeti és kertészeti tanfolyam,
keresk.- és iparostanonciskola, siketnómaintézet,
gazd. ismétl iskola, 15 elemi iskola, két negyleti árvaház, 3 kórház stb. A szellemi élet élénkségét emeli számos egyesület ós társulat, 3 könyvnyomda s a híres egri dalkör, több hírlap.
E. lakóinak száma 1850-ben 16,858 volt,1860-ban
19,150, 1890-ben 23,638, 1900-ban 25,893 és 1910ben 28,052; ezek legnagyobbrészt (1900-ban
25,296) magyarok, német csak 341, tót 133 volt;
hitfelekezet szerint volt 22,225 róm. kat., 178
ág. evang., 733 ref. és 2642 izraelita. A házak
száma 3452. Lakói földmíveléssel s bortermeléssel foglalkoznak; az egri vörösbor (bikavér) a
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-

Eger

—

Polegjobbak közé tartozik. A Kertészsor lakói gyü- nagy tzvész, 1878. nagy árvíz pusztította.
mölccsel és kerti veteményekkel nagy kereske- litikai tekintetben a városnak a folyón túl fekv
dést znek, zöldséget is messze fdre szállítanak. része régente Borsod, az innens pedig Heves várIpara s kereskedelme nem jelentékeny fbb ipar- megyéhez tartozott, mígnem az 1807-iki országtelepei a dohánygyár, vasalásgyár, göztéglagyár, gylésen az egész város az utóbbi vármegyéhez
hengermalom, városi jéggyár és villám telep E. csatoltatott.
Irodalom, Egerváros leírása történeti, statisatilíai, föld- és
a magyar államvasutak egyik kis szárnyvonalátekintetben, Pest 1854 Gorové László, E. története
nak végpontja volt soká, 1908. azonban kiépült az aépismel
(Tud. Gyjtemény 1826. m., IV., X., XI. fdz. 1828. VIII. és
E.— putnoki vasút. Van posta- és táviróhivatala IX. fUz.) Albert Ferenc, Heves és Küls-Szolnok vármegyék
s telefonállomása. A városban több pénzintézet leirása, Eger iS68, 511—537. 1.; Szádeczky Lajos, Adatok E.,
1552. (Századok 1880. 487. 1.): Thaly Kálmán
van s az osztrák-magyar bank itt mellékhelyisé- ostromához
\z CCTi var ágyúi és löszerei (Századok 1872. 337.): Ipolyi
get tart fenn. A városban van vízvezeték, villamos Arnold, Aa egri megye régi székesegyháza (BartakovicsKandra Kabos, Az egri püspökök pecsétéi
világítás, telefonhálózat, aszfaltjárdák. E. határa smlékkonj-v)
;

;

;

;

;

;

6052

ha.

T&rténete. E. alegrégibb városok egyike ; Szt. Ist-

ván püspökséget és templomot alapított itt s Catapranust nevezte ki els püspökké. Imre király 1203.
itt halt mog s e templomban temették el. Mivel
a püspökség igen nagy javadalmakkal bírt, IV.
Béla király adománylevelében kikötötte, hogy a
király negyedik fiát az egri püspök tartozik felnevelni, mely föltétel V. István által akként módosíttatott, hogy ha a királynak nincs 4 fia, a püspök a koronaörököst tartozik jövedelmeiben részeltetni. Itt. telepítette le elször Cletus prépost,
Andi'ás király kancellárja a ferencrendi szerzeteseket s innen széledtek e> az országban. A
tatárok 1242. E.-t teljesen elpusztították, de IV.
Béla alatt 1261. újból felépült s falakkal vétetett körül. I'i4'2-ben a husziták feldúltálc s lakosai
közt iszonyú öldöklést vittek véghez. Mátyás király 1468. oi'szággyülést tartott itt a Podiebrád
György király elleni háború ügyében. A parasztlázadás alkalinával 1514. Dózsa egyik vezére,
Barnabás, porrá égette. A mohácsi csata után
majd Zápolya János, majd I. Ferdinánd vetett ki
a városra súlyos adót. Nevezetes a városnak 1552
szept. 11-töI okt. 18-ig Ali budai pasa s Achmed
temesvári vezér által történt ostromoltatása (13
roham) s hsi megvédése Dobó István s az egri
nök által. 1596 okt. 13. III. Mohamed 200 ezer
fnyi sereggel 3 heti ostrom után elfoglalta E. várát, miután a Nyári Pál alatt állott 1000 magyar
6 1500 vallon katona közül az utóbbiak a vár feladását ellenz kapitányt s hadnagyokat megkötözve kiszolgáltatták a törököknek. Ezután csaknem egy századig török uralom alatt volt, mely
idben számos lakosa áttért a mohamedán vallásra.
1687 dec. 12. Caraffii tábornok alatt visszavétetett a törököktl ezek közül mintegy 600 viszszatért a városba, megkeresztelkedett, s ók lettek az elpusztított város els lakói. I. Lipót király
E.-t a királyi városok sorába emelte, de ezt a kiváltságot 2 év múlva, Fenesy György püspök s
a káptalan kérelmére, ismét visszavonta. 170 i
márc. 30. Forgách Simon közbenjárása folytán
megadta magát II. Rákóczi Ferencnek, aki 1708.
a trencséni vereség után ide menekült. 1710 nov.
29. I. József király kezeibe került; ugyanez idbon nagy dögvész pusztított a városban. 1804-ben
az egri püspökség 3 részre osztatván, az egri érsekséget s a kassai ós szatmári püspökségeket alakították belle. 1809-ben a franciák betörése alkalmával azok eltávozásáig itt tartózkodott I. Ferenc
neje a trónörökössel s több császári herceggel, st
a magyar korona is ide hozatott. 1800-ban és 1827.
II.

;

(Tnrul 1893)';' Balogh János, E. vár története, E. 1881;
Szabó Ignác, Korrajzok E. város múltjából, u. 0. 1898;
üdvardy László, Az egri érseki jogliceam törtéuete, 1899
Türk Frigyes, Egri xitmutató, Eger 1907 u. a., E. vára,
1906; Nyizsaay Iván, Az egri fószékesegj-báz új szentélye,
E. 1905 : Bodola Gyula, Do^^ó István a magyar költészetben,
Kolozsvár 1908 ; Nagy Béni, Eger ostroma 1552-ben Békefi,
:

;

238. 1. ; Szederkényi Nándor, Heves vm.
Gárdonv-i, Szederkényi, Takács 8. cikkei a
Benkócay, Az egri papnevelés története, 1910.

Emlékkönyv 1912
tört. 3

köt.:

Századokban ;

Eger Akíba. 1. idsb, németországi származású pozsonyi rabbi és több talmudikus munka
2. Ifjabb E., az
híres szerzje, megh. 1758.
elbbi unokája, kiváló zsidó teológus, szül. Kismartonban 1762 nov. 2., megh. Posenben 1837
okt. 2. Márkisch-Friedlandban, késbb Posenben
volt rabbi. Széles tudománya és emberszeretete
által tnt ki, fóleg az 1831-iM kolerajárvány alkalmával valláskülönbség nélkül felkereste és
vigasztalta a kétségbeesett lakosságot. Mvei:
Döntvénytár (2 köt., Varsó 1835 és 1860) Toszafosz di Rabbi Akibá (oldal jegyzetek s magyarázatok az egész misnához, Altona 1841 47) és hasonló oldaljegj-zetek a talmudhoz. Számos egyéb

—

;

—

müve még kiadatlan.
Egér (Mus L.), a rágcsálók

rendjébe, az E.félék családjába tartozó állatnem. L. Egér-félék.
E. orvosi szenípontból, 1. Izületi egér.

—

Éger
Éger,

Égerfa.

(növ.), 1.

az Élbe baloldali mellékfolyója Csehországban. Bajor földön, a Fichtel- hegységben ered
695 m. mc\gasan és 19 km. út után tágas síkságon
éri el Csehország területét. Elfolyik É. és Karlsbad városok mellett, majd Königsberg és Kaaden
között szk sziklaszorosban haladva, elválasztja a
Cseh Érchegységet a Duppaui hegységtl. 31 m.
széles, amikor Theresienstadtnál, a Schreckstein
romjai alatt, Csehországnak egyik legtermékenyebb vidékén az Elbébe torkollik. Hossza 310
km., esése km.-kint átlag 1*8 m., ezért a hajózásra
alig alkalmas. Mellékfolyói jobbról a Karlsbadnál
torkolló Tepl, balról a Zwodau és a Röslau.
2. E. (csehül Gheb), város, Csehországban,
az ugyanily nev keriüeti kapitányság (455 km'
területtel) szókhelye, az E. jobbpai-tján emelked
44S m. magas emelkedésen, több vasúti vonal
találkozásánál, (i9io) 27,949 lak., sör-, br- ós
gépgyártással, gyapjú- és pamutszövéssel, gztöbbféle iskolával, a többi
és frószmalommal
közt ipar- és kereskedelmi iskolával, szegényházzal. A középkori külsej városnak legjelentékenyebb épületei a Szt. Miklósról elnevezett nagy
és pompás templom, amelyet a XIII. sz.-ban
alapítottak és 1892. gyökeresen restauráltak. Lukas festményeivel és szép új szószékkel. A pia1.

;

:

—

Efirerás

156

álló városházán gyilkolták meg 1634 febr.
Wallensteint, a régi, most félig romban hever császári palotában pedig (amelybl a fekete
vagy pogánytorony és a csinos ketts kápolna
még fenmaradt), Illó, Trcka, Kinsky és Neumann
császári generálisokat. A városházán azon ter-

—

Eger fa.

con

leírása. V. köt. 1871.

25.

gyalui j.-ban,
u. t. Gyalu.

mekben, amelyekben egykor Wallenstein lakott,
1872. elhelyezték a város múzeumát benne számos Wallensteinra emlékeztet régiség és kép
van. É. a Hohenstaufok korában keletkezett és
azok bukása után birodalmi várossá lett, 1266.
elfoglalta II. Ottokár. Habsburgi Rudolf a birodalomhoz csatolta vissza. 1315-tl kezdve állandóan
Csehországhoz tartozott. 1631-ben a svédek, 1742.
;

és 1745. pedig a franciák foglalták el. E. környékét Egerland-nak hívják lakói sok tekintetben
megrizték a régi szokásokat és öltözetük is eredeti. V. ö. Grradl, Gesch. d. Egerlandes (Prag I.
1893) John, Schriften zur Volkskunde Bd. 21
Siegl, Die E.-er Zunftordnungen, Prága 1910.
Égerág, kisk. Baranya vm. pécsi j.-ban, {i9io)
;

;

887 magyar és német lak. postahivatal, u. t. Áta.
Egeralja, kisk. Veszprém vm. de vecseri j.-ban,
;

(1910)

494 magyar

lak.

;

Csögle, u.

u. p.

t.

Kis-

czell.

Egeran
vezuvián

(ásv.),
(1.

o.).

barna, oszlopos,

ersen

bordázott

Lelhelye Eger mellett Haslau,

(Csehország), innen a név.

(1910)

—

3.

K,

796 oláh lak.

kisk. Kolozs
;

u. p.

vm.

Nagykapus,

Egerbocs, kisk. Heves vm. pétervásári j.-ban,.
864 magyar lak. u. p. Bátor, u. t. Péter-

(1910)

;

vására.

Egércickány (Myosorex, áiiat), 1. Oickányok.
Egercsehi, kisk. Heves vm. pétervásári j.-ban,^
(1910)

882 magyar

lak.

;

postahivatallal, u.

t.

Péter-

vására.

Egerdir (Ejerdir, valószínleg az ókori Irostanná), kis város Hamidabad szandzsákban a
Koniai vilajetben az ugyanily nev tó mellett és
az E.-Dag lábán 3 —4000 lak gyümölcsösökkel
és szUkkel. A tóban van Nis Ada sziget kb. 1000
görög lak., kik halászattal és szllmíveléssel
foglalkoznak. Az itt lev István-templom mvé;

szettörténeti nevezetesség.

Egeres, kisk. Kolozs vm. náda.smenti j.-ban, (i9io>
1361 oláh és magyar lak., várkastéllyal, vasúti
állomással, posta- és táviróhivatallal és telefonállomással, gipsz- és mtrágyagyára, hitelszövetkezete és bamaszénbányái vannak.
Éger és Saár lecsapoló társulat.alakult 1888.,
oly célból, hogy Szatmár vármegyében az Éger
és a Saár mentén elterül 2509 kat, hold terjedelm mocsaras területet lecsapoljon. Székhelye
Szatmár. 1905 végóig befektetett építéstkéje

K 68 f.
Égerfa (1. a képmellékletet), ritkán jégerfa
apáti. 1019-ben Szt. István a zalai apáteágnak (növ., Alnus Tourn.), a Betulaceae (Nyírfafélék) család génusza 17 fajjal, csaknem kizárólag az É.-i
adományozta.
Egérárpa (Hordeum murinum L., növ.), kfala- félgömb extratropikus területén, 2 himalájai faj
kon, kerítés mellett, útfeleken, gazos helyeken stb. Bengáliába is leereszkedik. Pák v. nagyobb cserjék
term, közönséges vad árpafaj. Mintegy 3 cm. hosszúkás, kerekded vagy szívalakú, fogas vagy
magas, 2"5 3 mm. hosszú, szálas, lándzsás, pillás, fürészes levelekkel, gyakran nyeles rügyetkeL
hosszúszálkás toklászokkal. A juh megeszi, más egylakú, barkavirágzatokkal s a tlevelek tobozára emlékeztet tojásdad terméssel, mely a
jószág nem nagyon bántja.
Egerbakta, nagyk. Heves vmegye pétervásári következ tavasz vége feléig a növényen marad.
j.-ban, (1910) 1304 magyar lak. kszénbányával; Magva szárnyatlan. Rendesen lombosodás eltt
Leggyakoribb fajai Európában: a
postaügynökség.
virágzik.
Egerbegy, 1. nagyk. Nagy-Küküll vm. med- fekete enyves vagy mézgás v. mezgés É. (Alnus
gyesi j.-ban, (igio) 1216 oláh és német lak. vasúti gUitinosa Willd.), víz mellett egész Európában él,
állomás, postahivatal, u. t. Nagyselyk.
2. E. egészen a 65" é.sz.-ig; törzse feketés kéreggel fö(újabban Aranyosegerbegy), nagyk. Torda- Ara- dött, 4—25 m. magas. Hajtása kopasz, de fiatalon
nyos vm. tordai j.-ban, (1910) 2705 magyar és ragadós. Levele kerekded vagy fordított tojásoláh lakossal, termékeny határral. E. a Mez- alakú, fiatalon enyves, ragadós, kétszer fürészes,
ségre messze benyúló völgy torkolatában, az Ara- az erek szögletében gyapjas. Van sallangos level
nyos balpartján fekszik. 1332-ben Egurbeg és (var. laciniata) fajtája is. Jó földben 80—100 eszBgvribeg név alatt mint önálló egyházközség em- tends is lesz. Nagy és soká tartó sarjeresztökéEgeraracsa, kisk. Zala vm. pacsai
924 magyar lak.; postaügynökség,

j.-ban, (i9io)

u.

t.

65,731

Zala-

—

;

;

—

:

líttetik.
itt

1602-ben Básta dúló hajdúit Csáki István

verte szét.

Késbb E. Sarmasági Zsigmond bir-

tokába került, fényes kastélyának romjai most is
látszanak a községtl É.-ra emelked Paphegyen.
Bethlen Gábor 1609. önálló kormányzati joggal
ruházta fel és oly hatáskörrel, hogy tanácsa 25 forintig végérvényes ítéletet hozhasson és csak az

pessége van, nevezetesen a tökéjének, ellenben
gyökéi-hajtása alig van. Fája puha, könnyen hasad, kemény, meglehets durva, frissében levágva

megszáradva világos rozsdavörös, a
vízben nagyon, a szárazon kevésbbé tartós. Vízi
építkezéshez, vízvezet csöveknek, facipnek, karónak, lapátnak, szivarládának, faragásra és tüazt meghaladó ügyeket felebbezzék Torda vme- zelnek használják. Velence és Amsterdam csakgye törvényszékéhez. 1744. és 1767. is oppidam nem teljesen E.-cölöpön épült. Bútor s különféle
gyanánt fordul el, de úgylátszik, hogy városi eszközök készítésére is alkalmas, szépen kidolgozjoga csak 1714 és 1744 közt ismertetett el. 1762 ható és simítható, habár az ilyen bútorba a szu
szept. 27. Torda vármegye itt tartotta közgylését. könnyen beleesik, de a poloska sohasem. Kérgével
B. 1763. egy dragonyos, majd határri székely Szlavóniában és Oroszország némely vidékén cserhuszárezredbe osztották be. 1848-ban E. és zenek, alkalmilag festenek. Magvával télen egész
Gyéres fényes jelét adta szabadságszeretetének és sereg magev madár táplálkozik, pl. a csíz meg
hsiességének. V. ö. Orbán Balázs, A Székelyföld a tengelice. A fehér v. hamvas É. (Alnus incana
sárgapiros,

EGERFA.

A mésgás éger. {Alntu gMinota.)

—

Nyári hK]tá«. a csúcsán a ]6tS esitendöben kinyíló, fiatal barkával.
2. A tavasEi levéltelen ágacska
kinyílt, csttngó barkával.
oldalról a barka tengelyének
3., 4., 5., 6. háromTirága barkapikkely
elfilröl.
egyik darabjáTal (4), alulról és bátnlról tekinKe.
7.. 8.
Magános virág négymetssetfl lepellel, oldalról
és felülrl nézve, négy porzóval.
9. A tennós virágzat.
10. ennek egv pikkelye két tennós virággal.
II. a két virág külön.
12., 13., 14. Az áltoboz pikkelye belülrl (két terméssel', klTOlröl és elülról tekintve.
15. Egy termés,
16. ennek a keresztmetszete.
18. Egy áltoboz saétnyilva.
17. Négy érett áltoboz.
a terméseket kihollatván.
19. Egy hajtás teteje 3 nyeles rüggyel.
20. Az ág keresztmetszete. Csak 1.. 2.,
17.. 18., 19. és 20. van természetes nagy«ágban, vagy egy kevéssé kisebbítve, a tSbbi nagyított
I.

—

—

•Élfer/»»

eOMet.

—

—

—

—

—

—

—

—

néVM MAOV l£XKON>.

—

Egérfarkf

Egrér-félék
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Willd.j hajtása mindig szrös, de nem ragadós,
levele széles elliptikus, kétszer fiirészes, eleinte
egészen, végi'e csak a visszáján szürkés molyhú.

Kérge ezüstszürke, sima. Szintén a nedves talajt
s inkább a hegyvidéket (Európában 1500 m.-ig)
kedveli. Fája fehérebb az elbbiénél és éppúgy
használják, min t amazt. Az észak mitológiájában
«bbl származik ,a n, mig a férfi a krisfából. A
havasi v. z^ld É., nmrégerfa, v. Luthervessz
(Mnm viridis DC, Betula viridis Chaix, B. aipina BorklL, B. Abvobetula Ehrh., Álnaster viridis Spach.), Közép-Európa havasainak csúcsain,
helyenként hazánkban is a törpe fenyt helyettesíti'. Vas vármegyében egész a hegyek tövébe és
völgyébe leszáll.
Az É. ^áási^íi jelentsége abban áll, hogy még
oly nedves, mocsáros, lápos helyen is megn és
erdt alkot, hol csak kevés számú és nálánál kisebb érték fanem élhet meg. Néhol igen terjedelmes erdségekben mint uralkodó fanem szerepel, forrásos, vizenys hegyekben is csoportosan
fordul el v. a folyókat, patakokat kiséri, mintiia
mesterségesen volna odaültetve. Nagy visszaszerz erejénél fogva és mert tuskóinak sarjadzása erteljes és tartós, az E.-erdót leginkább sarjerd üzemmódban kezelik, mely meüett 20 éves
fordában elég vastag dorongfát szolgáltat, 40 éves
korában pedig nagyrészben mfának használható.
Szálerdnek kevésbbé alkalmas.

élnek nagyon kevés fajuk él magányosan, vagy
párosan. Rendkívül szaporák, sok fajuk még télen
is szaporodik. Minden ehett megesznek, amit
pedig nem bírnak megenni, pl. fát, papírost, azt
összerágják, ezért nagyon kártékonyak. Fajaikat
több alcsaládra osztják, melyek közül közöns^esebbek a következk
1. Hörcsögf^' egerek (GerbUlinae). Idetartoznak az AMkában, Dél-Ázsiában és Eorópa
DK.-Í részében honos homoki egerek (L o.).
2. Egérformák (Murinae). Zápfogaik gyökeresek és gumósak a fels állkapocs zápfogain
a gumók 3 hosszanti sorban rendezkednek el.
Legismertebb nemük az egerek (Miis) nemzetsége, melynek ismertetjegyei Méhdij szerint : a
hegyes és szrös, de a hegyén csupasz arcorr ; a
széles, hasított fels ajak ; az 5 sorba rendezkedett hosszú bajuszsörték ; a gömböly fekete és
nagy szem ; a bundából kiálló fül és elssorban a
négyszög v. rhombus alakú, gyrsen csoportosult pikkelyekkel, valamint apró, gyér és merev
szröcskékkel borított hosszú fark. Elüls lábai;

:

kon a csökevényes hüvelyken négy ujj van; a
hátsók ötujjasak. A hüvelyk karom helyett rövid körmöt hord. Pofazacskójuk nincs. Fels és
alsó állkapcsukban egyaránt 3 3 zápfog van
metszfogaik keskenyek és nem barázdáltak. Grerincoszlopuk 7 nyak-, 13 hát-, 6 ágyék-, 4 kereszt-

—

es 26—32 farkcsigolyából álL A gerezna színeEgériarkiö v. egérpázsit (bt., Myosurus L., zetében a feketebarna és sárgásfehér szín az uralIde tartoznak
mizura Diósz.), a lUinuncalaceae (Boglárkafélék) kodó.
család aprócska füve, 5 faj a elszórtan ól a fold kereka) Patkányok (L o.).
ségén. Európában s hazánkban itt-ott a M. minib) Hosszúfül egerek, melyekre jellemz, hogy
mus L. füves helyen, sziken terem. Virágtengelye fülíik mintegy a fej felehosszával egyenl. A cso(vacka) hosszura nyúük s az apró terméskéktl portból a következ három faj él hazánkban Az
ellepve az egér farkához hasonló. Néhol a Cicka- erdei egér (Mits syhxUicus L,), teste fels oldala
vörhenyesbama. olykor sárgás v. szürkés árnyafarkot is igy nevezik, L Áchillea.
Egeríarmos, nagyí. Borsod vm. egri j.-ban, latú, t-örzsének oldala sárgásvörös, hasoldala,

—

:

(1910)

1121 magyar lak.

táviróhivatal. Kégi

;

vasúti állomás, posta- és

temploma a

metkápolnából bvíttetett

ki.

XIII. sz.-beli te-

—

1849 márc.

1.

E. nevezetes ütközet színhelye volt, Wrbna császári altábornagy és Klapka hadteste közt Klapka
serege, Máriássy és Szekulics födözése mellett,
folytonos ágyútüzben vonult át az Eger hídján, s

még

éjjel

Poroszlóra jutván, ezzel megoldotta ka-

mely abban állott, hogy a fvezér,
Dembinski számára a Tisza vonalát biztosítsa.
Egér-félék (Muridae, áii»t), a Rágcsálók (BodetUia) rendjébe tartozó emlsállat-esalád, mely
tonai feladatát,

az összes emlsök között nemekben és fajokban
a leggazdagabb és a legelterjedtebb. Fjellemvonásaik : testük karcsú ; arcorruk hegyes szemük
nagy és fekete fülük nagj-; végtagjaik ötujjuak
farkuk hosszú, szrös, de éppen oly gyakran csupasz és pikkelyes ; gereznájuk puha, rövidször
fogaik száma. 16 v. 14, metszfogaik keskenyek,
véshöz hasonlók vagy éleshegyüek, elözápfoguk
nincs, zápfogaik gyökeresek vagy gyökértelenek,
utózápfogaik száma rendesen 3 3, de 2—2 is lehet; gerincoszlopuk 7 nyak, 12— 13 hát-, 6 ágyék-,
3— 4 kereszt- és 16—36 farkcsigolyából áll. Ezernél több él, mintegy 70 kihalt fajuk ismeretes.
Madagaszkár kivételévé az egész földön el vannak
teijedve ; leggy Póribbak a mérsékelt- és melegövi síkságokon. Leginkább társaságban együtt
:

:

—

ajkai, végtagjainak

bels

fele és lábai tiszta fe-

hérek hossza 17— 22*5 cm., e méretnek körülbelül
fele esik n farkra. Egész Európában, Kaukázus:

ban, Kis-Azsiában, Palesztinában és Észak-Afriká-

ban honos, hazánkban mindenütt, fleg az erdk
szélén és az erdhöz közeli falvakban gyakori
elszaporodva tetemes károkat okoz.
A házi egér
(Mus musculus L.), testének fels oldala feketés
egérszürke, gyakran sái^ás árnyalatú, háta közepe fekctebarna, hátának oldalsó részei világosabbak és inkább sárgásak, hasa világosabb hamvasszürke a hegyvidéki példányok felül sárgásbamák s alul sárgásszürkék, az alföldiek gyakran túlnyomóan sárgásak, olykor fehér, st tarka
példányok is elfordulnak; fogazata az erdei
egérétl különbözik, amennyiben a fels fogsor
els zápfogának a bels szélén csak két gumója
van s az utolsó fels zápfog csak három karéjú.
A meglett egér hossza körülbell 18 cm., ebbl
l^alább a méret fele jut a farkra. Maga kaparta
földalatti lyukakban tartózkodik, n^pal ritkán,
csak éjjel jön el rejtekhelyébl és különösen az
éléstárakban és konyhákban pusztít. Leginkább
az emberi lakásokban tartózkodik, de a lakások

—

;

melletti kertekben, szántóföldeken is elfordul.
Nesztelenül szalad, ügyesen kúszik még a falon is.

Hangja cincogó, fogságban megszelídül. Igen
pora. Évenként ötször-hatszor is fiadzik, fiai

szaszá-

—

Esrr-flék
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—

Egrér madár

mára

Az egér, mint földalatti állat, legtöbb nép hiedelmében démoni tulajdonokkal van felruházva.
Sötétséget kedvel, rágcsál, károkat okoz, tömegesen szokott fellépni, mindez hozzájárult ahhoz,
hogy ma is undort keltsen a látása. Kezdetleges
néphitben gyakran a halál szimbóluma; viszont
másutt, földbl bújva el, a megújhodó életé, mint
hazánkban (Felsö-Magyarországen) elforduló faj- a kigyó is. Innen a
szerepe mondákban, meváltozata a rövidfarkú egér (Mus muscvlus hor- sékben a gonosz szellem állandó alakja, kivált
tulanus Nordm.). Érdekes változata a Japánból betegségokozó démonok öltik magukra az E. forszármazó táncolóegér, melyre jellemz az a tulaj- máját. Babonákban betegséghárítóként szerepel
donsága, hogy nagy gyorsasággal futkos körben, (megölt egeret tesznek a torokfájós nyakára
vagy egy helyben forog. L. Táncolóegér.
A fogzó gyermek fájdalmait csillapítják vele). Tögözü-egér (Mus Wagneri Eversm.) a meglett házi meges fellépésüket nagy csapások elhírnökének
egérnél kisebb és karcsúbb, a legnagyobb példá- tekintik. Ebbl keletkeztek az ü. n. egértoronynyok legfeljebb 16 cm. hosszúak arcorra nagyon mondák.
hegyes, farka a házi egérénél vékonyabb,
Égerhát, kisk. Szilágy vm. szilágycsehi j.-ban,
szrös, a fej és törzs együttes hosszánál jóval rö- (1910) 768 oláh és magyar lak. vasúti állomás,
videbb. Elfordul az Alsó-Volga és az Ural közti posta- és táviróhivatal.
pusztákon, Turkesztánban, Tiansanban, MongoÉgeri, völgy, 1. Aegeri.
liában és Transzkaspiában. Hazánkban a lapályos
Egeria, a régi latin mondában jóstehetséggel
és dombos, fben, gabonában gazdag vidéken biró forrásnimfa, teherben járó nknek is a védje.
mindenütt elfordul s a tarlókon nagy rakásokba A monda szerint Numa Pompilius királynak
gyjti téli készletét, melyet az Alföldön «göz- volt tanácsadója.
hordás» néven ismernek. Valószín, hogy a gözüEgeria-expedició, 1. Tengeri tudományos exegórtl származik a házi egér, mely a gözegér- pedíciók.
nek mintegy tenyésztett alakja. A gözegér, meÉgeri intarzia, a faberakás egy neme, mely
lyet hazánkban Petényi 1841. észlelt, hazánk különböz szín fákból domború díszítniényekot
faunájára jellemz.
állít el. A XVII. sz. második felébea Égerben,
c) Rövidfül egerek. Abban térnek el a hosszú- de egyebütt is készítették s bútorok és különösen
fül egerekti, hogy fülük hossza a fej hosszúsá- sakktáblák díszítésére használták. Feltalálója állígának csak harmada. Az eddig ismeretes öt faj tólag Eck Ádám volt.
közül 2 él hazánkban A törpe egér (Mus minuEgérirtóbacilIuB, a Löffler által fölfedezett
tus Pali.), az egész család legkisebb tagja. Hossza pálcaaiakú baktórium, amely a mezei egereknél
6 cm., farka ugyanakkora és 130—150 pikkely- (pocoknál) pusztító ragályt idéz el s több-kevegyrvel van ellátva. Háta vörhenyesbama, hasa sebb eredménnyel azok irtására használjak.
és lábai fehérek, 8 emlje van. Igen kedves és
Éger-kéreg (növ.). A nálunk is term mézgás és
ügyesállat. Farka segítségével vékony kalászokra hamvas ógerfák (Alnusglutinoza ós Alnus incnna)
is fel tud mászni. Kiváló kúszó, futó és úszó. kérgei igen magas cseranyagtartalommal (16—
Golyóalakú mvészi fészket rak szénából a talaj 20»/o) birnak, de mindamellett nem igen alkalfelett, az ágak közé mintegy 50 cm. magasságban, mazzák, mivel sok, vízben oldható vörös festéket
melybe oldalt van a bejárat. Évenként 2 3-szor tartalmaznak, mely a brt vörösre festi és töréfladzik, egyszerre 5—9 kölyke van. Fleg állati kennyé teszi. Máscserzanyagokkal keverve azonanyagokkal táplálkozik, azonban a növényeket ban, nagy csertartalmukért nagyobb mérv alkalsem veti meg. Hihetetlen vakmerséggel támadja mazást találhatnának, azonkívül pedig oserkivomeg a nagyobb rovarokat. A zabot szereti, más nat készítésére is valók, amikor a vörös festék
gabonanemüekben azonban nem okoz érzékeny könnyen eltávolítható volna.
kárt, st a kártékony rovarok pusztítása által haszEgérkö a m. arzenikum.
nosnak is mondható. Hazánkban, kivévén a terEgerlöv, nagyk. Borsod vm. egri j.-ban, (i9io)
jedelmesebb erds hegység vidékeit, igen elter- 1431 magyar lak. postaügynökség, u. t. Kétútjedt; az egész alföldet, dunántúli részeket, st köz. Egerlövö hamuvedrek és skori cserepek lelmég Gömör vmegye nedvesebb völgyeit is lakja helye.
Európán kívül még Szibériában is található.
Egérmadár (Colius), a varjúszerú madarak
A pirókegér (Mus agrárius Pali.), háta barnavö- (Coracorinthes) rendjébe, az E.-félék (Colildae)
rös, feje búbján barnás, a test oldalán világosabb
családjába tartozó madárnem. Testük nyúlánk;
tarkójától a farka tövéig fekete paszta fut le has- csrük rövid, vastag, kúpos; kissé hajlott, fels
oldala és ajka fehér farka felül sötét vörösbarna, kávájuk hegye az alsó káva hegyén áthajlik;
alul fehéres. Közép Európában és Szibériában for- szárnyuk rövid, kerek 4., 5. és 6. evezjük a legdul el hazánkban az Alföldön és az alacsonyabb hosszabb farkuk 10 vagy kivételesen 12 tollú;
felföldeken honos, de a többi egérfajnál ritkább. els és negyedik ujjukat tetszés szerint elre v.
Magvakkal, gumókkal, rovarokkal és férgekkel hátra irányíthatják tollazatúk nagyon lágy, szrtáplálkozik; a csemeték kérgét s rügyeit csak végs szer, rendesen fakószürke v. hamuszürke, inmm
szükségbon rágja le. 3 - 4;-szer kölykezik 4 - 8-at. kapták nevüket fejük bóbitás. Mintegy 10 fajuk
3. Hörcsögt'ormák (Cricetinae), 1. Hörcsög.
ismeretes, melyek mind Közép- és Dél-Afrikáb:in
4. Pocokformák (Microtinae). Idetartoznak a honosak. Legismertebb a közönséges E. (C. maclemmingek (1. o.) és a pockok (1, Pocok).
rourus h.), mely Abessziniában, Szonegambiában
eldugott helyen szalmából és szénából fészket csinál. Egyszerre 4—6, sót néha 8 tehetetlen,
13 napig vak és 8 napig csupasz kölyke van. Valószínleg Ázsiából származik, mai nap azonban
már az egész földön el van terjedve s egyes
vidékeken annyira megváltozott, hogy mintegy
10 fajtáját különböztetik meg. Ilyen érdekes s
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;

—

;

srn

;

:

—

;

—

;

;

;

;

;

;

;
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Egerö

és Gabonban tartózkodik s növényekkel táplálkozik.
v. Ekerö, 1. Egersund.
Egerpatak, kisk. Háromszék \m. sepsi j.-ban,
(1910) 4-99 ii.ag ar lak. u. p. és u. t. Nagyborosnyó.
Eger— putnoki h. é. vasút. Rendes nyoratávolsáííú, 69 6 km. hosszú h. ó. v., Egertói Put-

Egerö

;

nkig

terjed.

Megnyílt (1907. XV.

12. Üzleti tökéje 8.200

000

K

A

t.-c.) 1908 nov.
Máv. üzemében

van.

Egersdorfer Sándor, szül. Zágrábban 1850 ápr.
római jog nyilv. rendes tanára
a zágrábi egyetemen. A horvát politikai életben
is tevékeny részt vett. 1883— 1906-ig országgylési képvisel s a horvát regnikoláris bizottság
állandó eladója volt.
Egersand v. Ekerstind, kikötváros Stavanger
norvég kerületben, vasút mellett, (i9oo) 3217 lak.,
23. Jogi szakiró, a

nagy táyencegyárral, jelentékeny heringhalászattal. Jó kikötjét, amelyben Egerö vagy Ekerö
sziget fekszik, ágyutelepek védik.

Egerszalók, nagyk. Heves vm. egri j.-ban,
1519 magj^ar lak. u. p. és u. t. Eger. Régi
temploma van fafaragványokkal; ebben van
Kraeker János festménye (Jézus a Gecsemánekertben). V. ö. Századok, 18/4., 426. 1.
Egerszeg, kisk. Maros- Torda vm. marosi alsó
j.-ban, (1910) 174 oláh és magj-ar lak. ; u. p. MarosL. még az
szentkirály, n. t. Maros- Vásárhely.
(1910)

;

—

—

Egrerváry

Egervár, kisk. Vas vm. vasvári j.-ban, (i9io)
452 magyar lak., vasúti állomás, postahivatal.
Régi várKastély és páloskojostor romjai.
Egervári (Potemkin) Ödön, budapesti egyetemi könyvtártiszt, szül. Nagj-szilván (Sáros vm.)
1823 febr. 4., megh. Budapesten 1895 febr. 16.
Jogi tanulmányait abbahagyván, 1841. színésznek áilt. A szabadságharcot mint fhadnagy küzdötte végig azután rövid ideig ismét folytatta
színészi pályáját, végre az egyetemi könyvtárnál
nyert alkalmazást. Sokat írt, visszaemlékezése;

ket s népszer

—

bár

nem

irodalmi

érték

—

színmveket.
Egervári prépostság. A boldogságos Szzrl nevezett E.-t Rozgonyi Péter egri püspök
alapította vagy újította föl 1430., és annak javadalmazására az egri püspökség jószágaiból az
Egerhez közel fekv Kistálya és Novaj falvakat
adományozta. Ezek helyftt az egri püspökség
cserébe kapta Zsigmond királj-tól a kihalt Solymosi-család birtokait. Az alapítványt Mátyás tírály 1459. megersítette és a királyi kegyurasági
jog gyakorlását annak betöltésére a káptalanra
ruházta. Ugyancsak Rozgonyi Péter élesztette föl
1436. a Szent Istvánról nevezett E.-t és azt az
abaúj vári fesperességgel egyesítette. Külön temploma volt az egri várban a Szent Péterrl nevezett E.-nak is, melyet valószínleg szintén Rozgonyi alapított s amelynek három szóUje volt az

egri hegyekben, azonkívül cathedratlcuma és neEgerszólát, nagyk. Heves vm. egri j.-ban, gj'edilletéke volt Bereg vmegyében. V. ö. Vezerle
(1910) 1151 magyar lak., postahivatal; u. t. Ver- Gáspár, A b. Szz egervári prépostsága. Egri Emlékkönyv 249—256 Böhm, A Szent István kipelét.
Egerszög, kisk. Abauj-Tomavm. tornai j.-ban, rályról és Szent Péterrl nevezett egervári pré(1910) 353 magyar lakossal ; a. p. Jósvaf, u. t. postságok (1899).
Egerváry (egervári), régi magyar család a GeSzin.
Egerton, 1. Charles Gomyn, angol tábornok, regye nemzetségbl. Birtokai Vas és Zala vmegyészül. 1848. A hadseregbe 1867. lépett be és már ben feküdtek. Els ismert sei közé tartozik az
az 1879 80-iki afgán háborúban kitüntette ma- 1255—75 közt szerepelt Gerege fia, Barnabás isgát. 1888-ban a Hazára- expedícióban vett részt, pán. A család alapítója, Geregyei Kalmer, a XIII.
késbb pedig ismételten az indiai hadjáratokban. sz. utolsó negj^edében élt. Fiai János, Miklós,
1903-ban a brit Szomali- földre rendeltetett az István és Mihály voltak az utolsó alapította az
ersen szorongatott Manning tábornok felváltá- E. családot, melynek legkiválóbb tagja volt E.
sára az arjöngó muUaha megrendszabáiyozása László, ki 1476. Horvát- és Szlavonországok
céljából, 1904. pedig spanyol nagykövetté nevez- bánja, 1490. Szilézia és Luzsica kormányzója.
összetételek alatt.

;

—

:

;

ma

tetett ki.

Megh. 1492. Az E. család

Francis, 1. Ellesmere.
Egértorony (németül Mauseturm), Blngen
városa mellett a Rajnának egy sziklájára épült
torony, melyhez a következ monda füzódik. Egy
nagy éhség alkalmával I. Hatto (megh. 913.) vagy
Il.Hatto (megh. 970.) mainzi érsek egy csrbe hajtatta össze a szkölködket és megégettette ket,
mire jajveszékelésükre gúnyolva megjegyezte,
hogy az egerek cincognak. Erre az Isten egere-

ben. Nevezetesebb tagjai a családnak
1. E. Ignác, a kegyes tanítórend magyar tartományi fnöke, szül. 1751 márc. 12. Zalaegerszegen, megh. 1809 ápr. 26. Pesten. Elóbb mint
nevel, utóbb mint tanár és igazgató mködött
Szegeden és Pesten. 1805-ben tartományi fnöknek választották meg. Metastasio Artaxerxes c.
szomorujátéka E. fordításában Endrdi Magyar
Játékszínének IV. kötetében jelent meg.

2. E.,

melyektl nem birt megszabaVégre Blngen mellett tornyot építtetett
a Rajnába s ide menekült de az egerek átúsztak
a folyót és agyonmarták. A monda létrejöttére
talán a torony nevének félreértése és félremagyarázása szolgáltatott okot (müstum a. m. fegyvertorony vagy müttum a. m. vámtorony). Ei-déljri
cigány, oláh és magyar rokon tárgyú elbeszéléseket közöl Wlislocki, Pfeiffer Germaniájában 32.
ket küldött rá,

dulni.

;

köt., 1887.

Egértövis

(nCv.), 1.

JRusais.

2.

E. Gyula, vadászati

is él

Vas vmegyé-

író, szül.

1^9

dec. 2.

Kisunyomban (Vas vm.). Budapesten és Pozsonyban jogot végzett. Szépirodalmi müveken kívül
nagy számmal irt vadászati szakcikkeket; 1876-tól
a Vadász- és Versenylap munkatársa volt, 1880.
megalapította a Vadászlap c. szaklapot, meljrnek
azóta állandóan szerkesztje. Sok érdeme van a
hazai vadászati ügy elmozdításában. 1892. orsz.
vadászati felügyelvé nevezték ki. Egybegjiijtötte két kötetben a vadászatra vonatkozó törvényeket, kormányrendeleteket és döntvényeket

Egervölgy
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1893— 1903-ig Hazai vadászatunk története és
jogfejldése c. munkája a Vadászlap 1910-iki évfolyamában jelent meg. Szerkeszti a Vadászok
zsebnaptára c. szakkönyvecskét.
Egervölgy, kisk. Vas vm. vasvári j.-ban, (1910)
664 magyar lak., u. p. Kám, u. t. Rum.
Egervölgyi hitvallás, 1. Debreczeni hitvaUás.
Égés. így nevezik általában mindazon kémiai
folyamatokat, melyek
és fény vagy igen gyakran csak höfejldéssel vannak kapcsolatban. A
foszfor pl. úgy oxigéngázzal, mint klórgázzal
és fényfejlödés közben egyesül. Azt mondhatjuk
tehát, hogy a foszfor ég oxigéngázban, de ég klórgázban is. Minthogy a legtöbb É. a levegben
foglalt oxigén rovására történik, a szó köznapi
értelmében É.-en a testeknek oxigénnel
és
gyakran fényfejlödés melletti egyesülését értjük.
Ha az egyesülés lassú, akkor az egyesülés folyamán keletkez sugárzás és vezetés folytán az ég
;

h

h

h

h

testtl eltávozván, a hmérséklet magasra nem
emelkedik és így többnyire fény sem keletkezik.
Az É.-nek e nemét Igssú É.-nek nevezzük. Ezzel
ellentétben a gijors E.-nél a kémiai reakciót kisér
hmennyiség gyorsan válik szabaddá, miért
is az É. e neme magas hmérséklettel és fényfejldéssel jár. Az É. jelensége akkor következik
be, ha a test a gyúlási hmérsékletre van hevítve
és a gyúlási hmérsékletre hevített test B.-ét
fentartó közegben van. Gyúlási hmérsékletnek
nevezzük azt a hfokot, melyre hevítve a test, ha
É.-ét fentartó közegben van, meggyulad. A különböz testek gyúlási hmérséklete igen különböz. A cinkmetil pl. már közönséges hmérsékleten meggyulad, a jó petróleum 40" fölött, a
sárga foszfor 60o-on, a széndiszulfid gz 148o-on,
a kén 260''-on, stb. A testek gyúlási hmérséklete a test anyagi minségén kívül függ annak
halmazállapotától is. Ugyanazon test ílnom eloszlású állapotban rendszerint alacsonyabb hmérsékleten gyulád, mint tömör állapotban. A
vas pl. finoman eloszolva már alacsony hmérsékleten meggyulad. Az ilyen testeket, melyek
eloszlásuk finomságával kapcsolatban már ala-

csony hmérsékleten meggyuladnak, pyrophoris nevezik. É.-t fentartó közeg minden
test, melynek alkotórészeivel a gyúlási
hmérsékletre hevített test kémiailag egyesülni
képes. A legtöbb É.-i folyamatnál az B.-t fentartó közeg az oxigén, mely vagy szabad állapotban van jelen, vagy olyan vegyületben kötött
olínak
olyan

—

Ésrés

von

el, hogy azt a gyúlási hmérséklet alá
másrészt, mert az elpárolgás folytán keletkez gzréteg a leveg és az égtest közötti érintkezést gátolja. A jó hvezet fémek, ha égtesttel
érintkeznek, abból annyi ht vezethetnek el, hogy
az É.-t megszüntethetik. Ha egy gázlángot fónirostaszövottel lenyomunk, a láng nem csap a
fémrosta szövet fölé, mert ez jó hvezet képessége folytán a gázt a gyúlási hmérséklet alá
hti. E jelenség alapján szerkesztette Davy a
róla elnevezett biztosító lámpát. Az É. vágy
egyszer izzásban áll, v. lánggal történik. A szi-

iit

liüti,

lárd és É. közben gázalakú testet nem szolgáltató
anyagok izzással égnek. Lánggal égnek mindazon testek, melyek gáz- v. gözalakban egyesülnek az É.-t fentartó közeggel. Egy világító lángban három részt különböztetünk meg. A láng kö-

zepén

lev

sötétszíníi

magot, melyet az

el

nem

égett gáz alkot. Ezt körülveszi egy világító burok, melyben tökéletlen É. megy végbe, mivel a
gáz kell mennyiség levegvel nem elegyedhetik.
A világító burok hmérsékletén a gáz egy részének elbomlása folytán keletkez finom eloszlású
szén izzóvá válik és a lángot világítóvá teszi. 4
láng küls részét egy színtelen burok alkotja,
tekintve, hogy a gáz a láng e
melyben az É.

—

—

részében kell mennyiségíi levegvel elegyedik
tökéletes. A láng hmérséklete is e burokban a
legmagasabb. A világító lángot nem világítóvá
tehetjük pl. azáltal, hogy annyi levegt vezetünk
bele, amennyi a tökéletes elégéshez szükséges.
Ily alapon szerkesztette Bunsen a róla elnevezett
gázlámpát. Az É.-nél megkülönböztetünk ég,

és É.-t fentartó közeget. E megkülönböztetés azonban csak a két gáz mennyiségének viszonyát tünteti fel. Rendesen azt a testet,
testet

mely aránytalanul csekélyebb Inennyiségbeh van
amely É. közben teljes tömegében átalakul, nevezzük égtestnek. Az É. azonban kölcsönös. Amint pl. a világítógáz ég a levegben, úgy
ég a leveg is a világítógázban. Ha pl. egy világítógázzal töltött edénybe egy csövön levegt
vezetünk, a cs végén a leveg meggyújtható.
Az É.-nek ezt a mindennapitól eltér alakját we^Az É. folyamán
fordított É.-nek nevezzük.
keletkez melegmennyiséget, melyet rendszerint
kalóriákban mérünk, É.-hnek raonduk. Az É.ht vagy a test 1 gr.-jára vagy 1 gr. molekulájára vonatkoztatjuk. Az É.ho egy és ugyanazon
testre állandó érték, feltéve, hogy mindig ugyan-

jelen és

—

mely könnyen adja át oxigénjét az azon égéstermék keletkezik, csupán az anyagi
és ezáltal az É.-t lehetvé teszi. Ez minségtl függ, de az É. idejétl független. J^z
utóbbi eset forog fenn a legtöbb robbanó anyag- É.-hötl szigorúan megkülönböztetend az E.nál. A lpor két alkatrésze, a szén és kén, a har- hömérséklet, melyen az É. folyamán létrejött
madik alkatrésze, a salétrom (KNO3) oxigénjének és termométerfokokban kifejezhet hmérsékletet él-tjük. Az É.7hmér8éklet az anyagi, minségrovására ég el, ha a lport meggyújtjuk.
Az égtest kialszik, ha gyúlási hmérséklete gel kapcsolatos É.-hn kívül függ az E. gyorsa-

állapotban,

ég testnek

alá hl v. az B.-t fentartó közeggel való érintkezését meggátoljuk. Ha a test É.-ekor fejld
elegend a szomszéd részeknek gyúláshmórsékletre való melegítésére, a meggyújtott test foly-

h

petróleum stb. ellenkez
esetben a test É.-e megsznik, amint a melegítést
megszüntetjük, pl. cink. A tüz oltásakor a tzbe
fecskendezett víz ketts oknál fogva olt. Egyrészt,
mert gyors párolgása folytán az ég testtl annyi
tatja É.-ét, pl. szén,

;

ságától. Minél, gyorsabban folyik le az E., annál
magasabb az É. -hmérséklet és ezzel kapcsolatban, amennyiben az É. világitólánggal történik,

annál nagyobb a fényintenzitás. Azokat az anyagokat, melyeknek igen magas az É. -hjük, pillanatszer az É.-idejük és gázalakú az É.-termékük,
robbanó anyagoknak nevezzük. (Részletesebben
szervezetben végbemen kémiai
1. 0.). Az állati
folyamatok az É.-sel megegyez oxidációs folya-
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Égési hólyag:

—

sérülések

Egresi

mátok. A vér hemoglobinja a tüdben a leveg hámban, részint a sejtek felduzzadása és elfolyóoxigénjével oxihemoglobinná egyesül, mely az sodása, részint vérsavó kiszivárgása miatt.
Égési h, 1. Égés.^
artériás vér útján eljut a szervezet minden réÉgési sebek, 1. Égési sérülések.
szébe és oxigénje rovására a felvett táplálék eiÉgési-sebkencs, 1. Kencsök.
oxidálódik. A táplálékok szén-, hidrogén-, oxigénÉgési sérülések, létrejöhetnek valamely maés esetleg nitrogéntartalmú vegyületek. A következ három fcsoportját különböztetjük meg: gas hmérséklet testtel való közvetlen érintkeszénhidrátok, zsírok és fehérjék. Mindezen anya- zés, vagy annak kisugárzása által. Szerencsétlenamelyek a kiterjedt gyáripar, s a kügok a szervezetben bonyolult és részleteiben nem ségek
teljesen ismert oxidációs folyamatokon át ugyan- lönböz ftanyagok és robbanószerek mind széazon végtermékekké égnek el, mintha a szerve- lesebbkör használata révén folyton gyakoribbak
zeten kívül égettük volna el ket. A szénbl szén- lesznek
továbbá állatkísérleteken tett tapaszdioxid, a hidrogénbl víz lesz. Csak a nitrogén talatok elég alkalmat nyújtanak a szövetek, kütesz kivételt, amennyiben nem gázalakban, ha- lönösen pedig a br elváltozásainak tanulmányonem karbamid alakjában távozik el a szervezet- zására. A hmérsék magassága, továbbá a behabl. Ezek szerint a tápanyagoknak a kaloriméter- tás idtartama szerint ezek az elváltozások különbenjészlelt É.-höjébl a termokémia (1. o.) ftétele böz foknak lehetnek ezeket általában négy csoértelmében biztosan megítélhetjük, hogy az a portba szoktuk osztani
szervezetben mennyi ht termel. A szervezetnek
1. Elsfokú égésnél a br kivörösödik (vérbegj' határozott állandó hmérsékletibe van szük- ség, kevéssé megduzzad és fájdalmas). Két nap
sége, hogy a benne végbemen reakciók rendesen múlva ezek a tünetek elmúlnak, a br hámlani
folyjanak le. Mivel a szervezet hmérséklete át- kezd, s némi barnaság marad vissza. Ez a stádium
lag magasabb a környezeténél, azért folyton ht fleg a sugárzó
hatására jön létre körülbelül
veszít. E ht a szervezetben végbemen B.-i fo- ezeket a változásokat látjuk a napnak sokáig kilyamatok pótolják. Másrészt a szervek által vég- tett testrészeken is (1. Lesülés).
zett munkához szükséges energiát is e folyama2. Másodfokú égésre a vörös udvar által körültok szolgáltatják. Ebbl érthet,^ hogy a táplálék vett hólyag képzdése jellemz. Vérsejtektl
tápértékének mértéke annak B.-hje. Mivel a mentes savó emeli föl a br epidermisz-rétegét,
zsírok É.-höje nagj-obb, mint a szénhidrátoké, melynek alján ott látjuk a br Malpighi-rétege
érthet, hogy miért van a szervezetnek ersebb által jól-rosszul befödött irhát. A hólyagok mindfizikai munka végzésekor v. hideg idben, mikor jobban megduzzadnak s végül megrepednek, tarnagyobb a szervezet hvesztesége, a nehezebben talmuk kifolyik s tetejük ráborul az alapra. Ezemészthet, de több ht termel, tehát táplálóbb alatt indul meg az új hámréteg képzdése, mely
zsíros eledelekre szüksége. Míg meleg idben v. 3
4 nap alatt befejezdik. Ha a hólyag tetejét
csekélyebb fizikai munka idején inkább a kevésbbé letépj ük, a csupasz irha megfertzödík, gennyes hótápláló, de könnyebben emészthet szénhidrát- lyagok képzdnek, s a gyógyulás sokkal tovább
tartalmú táplálék (gyümölcs, fzelék stb.) felel tart. Ez a stádíimi rendesen leforrázás által jön
meg a szervezet szükségletének.
létre.
Nem kevésbbé fontos az iparra nézve az É. út3. Harmadfokú égésnél szövetek elhalása lép
.ján termelhet energia. 1 gr. alaktalan szén É.- eltérbe, s pörk képzdik. Az epidermisszel együtt
höje 8130 cal. E
keletkezik a gzgépekben az irha is elhal kezdetben a pörk világos vagy
a mozgató erva^s e
az, ami a modem ipar- málnapiros szín, késbb száraz és sárgásbarna
nak éltet ereje. Az ipari üzemhez szükséges ener- lesz, mint a cserzett br. Igen ers hhatásra az elgiát fképen e forrásra vezethetjük vissza. Két- halás a bralatti zsírszövetre, st az izomzatra is
ségtelen, hogy az a. jelenségét már a történelem átterjed, amely azután olyan kiUsej, mintha meg
eltti Idben Ismerte az emberiség, azonban he- volna fzve. Ilyenkor a pörk inkább barna, fekete
;
lyes értelmezése e jelenségeknek alig több száz száraz és szétmálló, annyira, hogy a ruha lefejtéévesnél. Az ókorban a tüzet selemnek tartották, sével a pörknek egy része azzal együtt le is válazaz olyan testnek, mely a világegyetem felépí- hatik. 6 8 nappal az égés után a gömb kezd letésébe? anyagával nagyban hozzájárult és igye- váhii; elhatároló gyuladás fejldik ki; a körkeztek annak anyagát ismert anyagokkal azono- nyezet élénkpiros, duzzadt lesz s bö genyedés insítani. Noha Eey János 170fi körül már azt állítja, dul meg, amely a pörköt leválasztja. A pörk hehogy a testek égésénél a levegnek
szerep jut, lyén renyhén sarjadzó, igen vérzékeny seb marad
Kunkéi 1770. még a tz anyagául a ként tartja, vissza ha végül mégis begyógyul, igen rútító,
kimondván «ubi ignis et calor ibi sulfur» a. m. ersen zsugorodott, kiemelked hegek maradahol láng 6s meleg van, ott kén is van. Általáno- nak vissza, melyek könnyen berepednek s még
sabb magyarázatát igyekszik adni az É. jelensé- 50 év múlva is rák fejldhetik ki rajtuk.
geinek a floglszton-elmélet (1. o.), melynek tart4. Negyedfokú égést éln ritkán látunk, mert
hatatlanságát és ezzel kapcsolatban az É. jelen- mire ez kifejldhetik, az egyén már rendesen
ségeinek a fentiekben vázolt helyes értelmezését meghalt; csak rülteknél fordul el olykor,
saját dönt kísérletei alapján La wi9ier francia hogy valamelyik végtagjukat szándékosan a
kémikus adta meg 1785.
É., fiziológiai érte- lángba tartják, avagy kivételképen szerencsétlenlemben a. m. lólekzés (1. o.).
ségeknél, ha valamelyik végtag pl. izzó fémbe
Égési hólyag, az égés miatt bekövetkez br- kerül. Negyedfokú égésnél a lágjTészek, esetleg
lob második foka, midn a bvér brön átlátszó a csont is elszenesedhetik, az egész végtag sz£
fehérjedús savóval telt hólyagok keletkeznek a raz, törékeny lesz. Ha az egész testre kiterjed az
Moai Napf LexOtona. VI. Mi.
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égés, az egyén a felismerhetetlenségig el lehet
torzítva: a
szónfekete, össze-vissza repede-

amint száradni kezd, hideg vizet csöpögtetünk rá,
de a borogatást nem váltjuk, mert az fájdalmas.
zett, úgy, hogy helyenként az izmok egész sza- Nagyobb kiterjedés égéseknél nem mérgez anbadon, mintegy kipreparálva fekszenek az inak tiszeptikumokkal telitett gaze-darabokat teszünk
le vannak szakadva; az izületek megnyíltak; a sebre, amely egyrészt a fertzést meggátolja,
porcboritékuk lepattogzott még a csontok is meg- másrészt a sebváladékot felszívja. III. fokú égépattanhatnak. A koponya is megrepedhet, úgy, sek kezelésére ugyanezen elvek az irányadók
hogy az agyvel szabadon fekszik a szemünk csak mikor az elhalt szövetrész ellökdése már
eltt emellett azonban a mellkasi és hasi szervek megkezddött, célszer a kencskötésekre áttérni.
meglehetsen épek maradhatnak.
Ha az elhalt részek már lelökdtek s a seb megAz égés azonban nemcsak a fent vázolt hely- tisztult, mtét révén braláültetésnek van helye,
beli tünetekkel jár, hanem az egész szervezetre mert az égési sebek csak igen lassan hámosodnak,
kihat kiterjedtebb égések halálra vezetnek. A azonkívül így el lehet kerülni a zsugorodó hegek
képzdését. Ha már hegek képzdtek s ezek zsu, halál beállása nem annyira az égés fokától, mint
inkább a kiterjedésétl függ. Ha a test felületének gorodásuk által munkaképtelenséget okoznak,
több mint a fele égett meg, akkor a halál 6—16 akkor a heg kimetszése s a hiánynak brátültetés
óra múlva, ha több mint Vs-a, kb. IV3 nap múlva, által történ pótlása van helyén.
ha Vé'de, kb. 2 nap, ha legalább ^'g-a, kb. 3 nap,
Egesta, régi város, 1. Segesta.
i/g-adnál kb. 4 nap múlva áll be. Az utóbbi eseEgestio (lat.) a. m. levezetés, ecsapolás, kitekben a halál relatíve ritkán következik be kb. ürítés. B névvel jelölik a testbl kiürítend anyaa test felszínének Vj-a a határ, ennél kiterjedtebb gok kiválasztásának folyamatát.
égések rendszerint halálra vezetnek.
Egestorff Georg, báró, német író, 1. Ompieda.
Közvetlenül az égés után a sérültek teljesen önEgész, oly dolog, mely részekbl áll, mint e
tudatukon vannak, igen nyugtalanok, kínzó szom- részek összesége, illetleg egj^sége. E. név tehát
juságot éreznek az ép brrészek halványak, hi- csak olyat illet meg, aminek j'észei vannak, azaz,
degek, különösen üz égettél szimmetrikus része- ami a részeket bizonyos egységbe foglalja. A vaken súlyos esetekben hányás, hasmenés lép fel. lódi világban olyan természeti tárgy egy egész,
Aztán az öntudat kezd elhomályosuhii, vagy tel- amibl nem hiányzik az, ami mivoltához tartozik,
jes részvétlenség (apátia) vagy esetleg nagy nyug- vagy ami valamikép más dolgoktól, mint külön
talanság lép fel, amely dühöngésig (delírium) fo- valami, el van különítve és v. csak mechanikai, v.
kozódhatik a légzés ilyenkor gyors, felületes, az kémiai vagy organikus erktl is összetartatik ;
érverés szapora, fonalas görcsök léphetnek fel, de ide tartoznak természetesen azok a tárgyak is,
amelyek aztán súlyos kábultságnak (coma) adnak melyeket az ember mesterségesen állít el (gép,
helyet, végül a vérnyomás apadása, a hömérsék szobor stb.). A szellemi világban az B.-nek fosülyedése mellett beáll a halál.
galma olyan gondolatok összeségére illik, melyet
Az égés után csakhamar bekövetkez halál oka az alapelv egységbe foglal (tudomány, rendszer,
a központi idegrendszerbl kiinduló általános gát- beosztás, elmélet stb.). Az állami és társadalmi
lásban (shoek) keresend a késbbi halál okára téren az E. fogalma ugyancsak bizonyos alapnézve igen eltérk a vélemények állították, hogy elvet kíván meg, melynél fogva bizonyos részek
a túlmagas hömérsék a vészthozó, majd a vér elvál- egymáshoz tartoznak, pl. magyar korona országai,
tozásában, a megégett br mködésének kiesésé- egyetem, ipartestület stb.
ben, st a megégett testrészekben keletkez anyaAz esztetikamegk\vá,n ja, hogy minden költi algok mérgez hatásában keresték az okot. Ezek- kotás B. legyen, hogy legyen kiindulása, fejldése,
nél valószínbb az, hogy a halált a nyúltvelnek befejezése, hogy darabokra ne hulljon, hogy a
lassan kifejld bénulása idézi el. A mellkasi és részek szerves összefüggésben legyenek. Ilyen
hasüri szervek szintén vérbvek apró vérzéseket B.-ek az él lények, melyekhez a mvészi B.-nek
találunk a szívburkon és a táplálócsatorna nyálka- is hasonlítania kell. Az B.-nek ellentéte a töredék,
hártyájában, esetleg fekélyeket a gyomorvégi iorso.
B. a matematikában, 1. Egész mennyiség.
bélben. A lép duzzadt, keményebb és barnásvörös.
Egészelés, latinul a. m. integrálás. Egészleti
Az B. kezelése részben általános, részben hely- számítás a. m. integrál-számítás. L. Infinitezimális
beli. Az általános kezelés ffeladata a szervezet számítás.
Egész hang a mai zenei rendszerben olyan tánagyfokú vízveszteségét pótolni, ami történhetik
a szájon át, vagy ha a beteg öntudatlan, beöntés volság, amely két 7iem töszomszédos hang közt
v. bralatti infúzió alakjában
sürgs esetekben van, mert töszomszédos hangok félhangnyi visóoldatot vezethetünk direkt valamely szonyban vannak egymással (pl. c-cis vagy des-d
steril
gyüjtérbe.
vagy e-f). B. eszerint két olyan hang közt lev
Szintén az általános kezeléshez számíthatjuk a távolság, amely hangok között még található egy
fájdalomcsillapítást, mert helybeli órzéstelenítk (ill. fél) hang, tehát c-d, mert köztük van még a
nem sokat használnak morfint adunk a br alá cis, vagy des. A hang neve mellékes c-d ugyanaz
nagyobb adagokban. A helybeli kezelés változik a távolság, mint ha c helyett a vele enharraoniaiaz égés foka szerint ; I. és II. fokú égéseknél a lag azonos his-t vesszük és azt mondjuk his-d.
megégett felületre olajos v. olaj-mészvizes kö- Ez utóbbi is E., mert a praktikus zenében csak
téseket rakunk, vagy még ezeknél is sokkal jobb egy hang van köztük : a ds vagy a vele egyhanga Wintemitz-féle eljárást alkalmaznunk a sebre zású des.
több réteg hidegvízbe mártott gaze-t rakunk, ez
Egész hangjegy, 1. Hangjegy.
Egészhely, 1. Egésztelek.
a víz párolgása miatt állandóan hvös marad
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ber, íme látjuk a XIX. sz. 70-es éveinek BudaEgész-hivó, 1. Dobjelek, Kürtjelek.
Egész mennyiség. A legegyszerbb E.-ek a kö- pestje milyen károsan hatott az egészségre a maizönséges vagy pozitív egész számok. A pozitív hoz képest. így értjük meg, hogy a régi rossz
számok, a zérus és a negatív egész szátnok együtt építkezés, a csatomázás, a vízvezeték, a vágóa racionális egész számok. Ha valamely algAraí hidak hiánya, a régi kórházak nyomorúsága, a
egyenletnek (1. Egyenlet) együtthatói racionális fertzbetegségek ellenrzésének tökéletlen volta,
egész számok s a legmagasabb tag együtthatója a fertzkórház, ferttlenít intézetek hiánya stb.
a nagyforgalmú nagyvárosi életet az egészségre
1, akkor az egyenlet gyökei algd^rai egész számok.
A racionális egész függvémjek a változók nem ne- mennyire veszedelmessé tette. A közegészségügyi
gatív kitevj hats'ányainak s egy állandó egjütt- intézményekbe történt sok százmüliós befektetés
hatKJnak szorzatai v. több üy szorzat összegei. Ha eredményezte évtizedeken át a halálozási szám
valamely algebrai egj'enletaek egjütthatói racio- folytonos csökkenését és csakis ezeknek köszönnális egész függvények s az ismeretlen legmaga- het az évente megmentett, megtakarított 22,000
sabb hat^-ánj'át tartalmazó tag egjTirthatója puszta emberélet. Az egészségügyi statisztika mutatta
száméi"ték, akkor az ismeretlent az együtthatók- meg, hogy a 20 milliós Magyarországon évente
ban szerepel változók egész algebrai függvényé- 70,000 ember hal meg tuberkulózisban s a többnek mondjuk. Egyértékü transzcendens egész függ- mint háromszor annyi lakosú Németországban a
vények az oly végtelen hatványsorok, melyek tuberkulózis-haláleset száma majdnem egyezik a
a változóknak bármely véges értékeinél össze- miénkkel. Magyarország hegyes, völgyes, sík vidéke és klímája époly egészséges, mint Németortartok.
szágé, de nálunk a lakásviszonyok sokkal roszEgész pép v. finom pép, 1. Papírosgyártás.

Egész-rét, olyan könyvalak, meljTiek lapjai
egész ívnagjságuak.
Egészség (lat. sanitas). A betegséggel ellentétes fogalom. Jelzi valamely élö lénjuek azt az
áUapotát, melyben minden szerv teljes mködési
képesség. Az E. fogalma élesen meg nem határozható, mert nem természettudományi, hanem
változó gj-akorlati szempontok szolgálatára készült. Általában E.-esnek mondjuk azt az él lénj-t,
mely a biológiai létért való kiizdelemben úgj' viselkedik, ahogj- azt az illetó él lénjmél deduktív
úton normálisnak ismerjük s a normális várható
élettartamra van reménye. Az E. megrzésének,
biztosításának módjait kutató tudomány a hygiene, egészségtan (l. o.).
Egészségbiztosítás, 1. Bidosítás.
Egészség köve, a pirit (l.o.), mert régebbi idben
fülbevalókat, nyaldáncokat s egyéb ékességeket
készítettek belle, melyeknek különösen jó hatást
tulajdonítottak a hordozó egészségére s ezért
E.-nek is nevezték.
Egészséglevél, hatósági bizonylat, hogy személy vagy aru ragály- s járványmentes vidék-

rl j.
Egészségsértés,

1.

szabbak, a városok közegészségügyi intézményekben szegényebbek, az általános mveltség, az
egészségügyi intézmények iránt való érzék átlagban kiseblí a drága intézmények létesítésére való
anyagi fölösleg kevesebb, és ezt 3-szoros tuberkulózis-halálozással fizetjük meg. E pár oda dobott
példa világosan mutatja az E.-i ismeretek nagy
fontosságát és a mindennapi élettel keresztül-

kasul való szoros összefüggését.
Hogy mi mindent ölel fel az E. tudománya, azt
a következkben vázolhatnék
I. Minden ember élete épügy, mint minden éllényé, bizonyos feltételekhez van kötve: ezek 1.
leveg, 2. víz, 3. táplálék, 4. meleg, 5. világosság
és 6. a föld, a talaj, amelyen élünk. A felsoroltak
nélkül élet el nem képzelhet. E feltételek hibái
rontják az egyén egészségét, ezeknek pontos ismeretei adják az individuum E.-ának legfontosabb
fejezeteit
1.

A

leveg, az atmoszféra ismerete

A leveg

:

gázösszetételének, páratartalmának, nyomás- és

hmérsékváltozásainak, mozgásának (szelek), a
leveg úszópor-, piszok- és baktérinmtartalmának
stb. befolyása az egészségre. A különféle klíma
szerepe.

Testi sértés.

Egészségtan (gör. hygíeniaj, az orvostudo2. Az ivóvíz okozta egészségi károk és a jó ivómánjTiak az az ága, amely az egészség megtar- víz jelentsége.
tásával, fokozásával foglalkozik. Igyekszik az
3. A helyes táplálkozás elvei. Allatí és növényi
embert egyrészt ersebbé, eUenáUóbba tenni, más- tápszerek. A tápszerek útján terjesztett betegségek. Az élelmiszerek ellenrzésének fontossága.
Azokat a káros tényezket, amelyek az embert Élelmiszervizsgáló állomások, vágóhidak stb. Az
hirtelen beteggé teszik, nagyon jól ismerjük, élvezeti szerekkel való visszaélések: ópiumszíezekkel küzd a gyakorló orvos lépten-nyomon de vás, alkoholizmus, nikotinizmus, stb.
viszont azokat a káros behatásokat, amelyek
4. Az ember saját melegtermelésének viszonyai.
észrevétlenül lassan ássák alá egészségünket, Ezt védi a ruha, a lakás. Fontos részek az egészezeltt kevésbbé ismerték. Ezeknek felismerése séges lakás építésmódja, ftés, szellzés, világíés javítása egyik legfontosabb feladata az E.-nak. tás; a helyes ruházkodás elvei: fz, cipökérA felismerés egyik leghatalmasabb eszköze a dés stb. Védekezés a hideg, es, szél, nap ellen.

részt pedig az életre káros befolyásokat csökkenti.

;

:

pontos és sokoldalú statisztika (közegészségügyi Brünk gondozása, testünk edzése.
statisztika). Pl. Budapesten 187i. á halálozási
5. A világosság fontossága.
szám 43-4 volt, vagyis 1000 emberre egy év alatt
6. Az egfezséges tíszta talajok, a szennyezett
esett 43-4 haláleset, ma 19 körül van. Ma tehát baktériumos talajok és a talajvíz jelentsége.
minden 1000 embernél az évi megtakarítás 24*4,
n. Az egyén E.-ának igen fontos fejezeteit adamit 900,000 lakosra átszámítva az évi ösz- ják az ember életével együtt járó mimka, szóraszes megtakarítás emberéletben kb. 22,000 em- kozás, pihenés, alvás és sexuálís érintkezés (há11*
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zasélet B.-a, prostitúció) viszonyai, a test ápolásának, fejlesztésének módjai. Testgyakorlás, für-

dk stb.

ma

is tanúsága az akkori csatornák nagyszer
voltának. Augustus császár a vályogházak he-

k- és márványpalotákat emelt Néró császár pedig a nagy tzvész után az utcák tágasságát is szabályozta.
A középkorban mindaz, amit a rómaiak a közlyett

meg ezer ember

együttélésével, a mai
társadalmi élettel függnek össze az úgynevezett
III.

Egrészségrtan

Ezer

;

közegészségügyi kérdések, amelynek szervezése
az állam, a városok, a vmegyék stb. feladata en- egészségügy érdekében tettek, porba omlott. A
nek elkészitését célozzák az E. tudományának kereszténység a test ápolása helyett annak sakövetkez fejezetei
nyargatását hirdette, mert benne találta a lélek
1. Városok egészségügye, vízellátás, csatomá- üdvözülésének legnagyobb akadályát. Az egész
zás, utcaburkolat, építkezés, temetkezés stb.
sógügy elhanyagolása meg is hozta következmé2. Közlekedési eszközök okozta károk elhárítása. nyeit, egész országokat elpusztító járványok dü3. A pályaválasztással, kenyérkeresettel össze- höngtek ismételten így különösen a pestis, lepra,
függ B.-i kérdések. Foglalkozási és ipari beteg- szifilisz milliókat vitt a sírba. Csak a kórházak,
ségek. Mimkásvédelem.
s a bélpoklos (leprás) betegek internálására szol4. Iskola és nevelés egészségügye. Nemi fel- gáló házak, melyeket a felebaráti szeretet emelt,
világosítás és túlterhelés kérdése.
javították némileg a rettenetes állapotokat.
5. Kórházak ós betegápolás.
Az eszméknek a XVIII. sz. végén történt nagy
6. Balesetek, szerencsétlenségek, els segély- átalakulása, amint a társadalomra és minden tunyújtás, mentintézmény.
dományra, úgy a közegészségügy fejldésére is
7. Népesedés, születés, ki- és bevándorlás.
nagy hatással volt. Az emberek egyenlsége, a
IV. Különös fontosságánál fogva külön fejezete humanitás és más nagy eszmék arra késztették
az E.-nak a baktériumos, azaz fertzbetegségek az embereket, hogy a viszonyokat az egyes emismertetése. Járványok és védekezés ellenük ki- berek, valamint a köz érdekében is minden irányemelked pontjai ennek a nemi betegségek, a ban javítsák. AzB. igazi fellendítése azonban egy
tuberkulózis és a rákbetegség ellen való nemzet- orvos, Péter Frank (1745—1821) érdeme. Emberközi küzdelem.
es hazaszeretettl vezényelve írta meg mvét,
V. Önálló területté alakult át újabban a cse- melyben azt hirdeti, hogy az egészségügy ápocsemhalálozás eUen való küzdelem, amely szo- lása az állam feladata,
amit különben már
rosan összefügg a gyermekvédelem kérdésével. 1756. Mirabean is kimondott. A házasságról, a
E rövid vázlatból is látható, hogy a modern bo- leányok nevelésérl, a
védelmérl, csecsemnyolult élet minden pontján, az elstl az utolsó táplálásról, lelencházakról és az iskolaegészségpillanatig ott áll az orvostudomány ezen ága, ügyrl kimeríten értekezik. Ugyanezeket az eszhogy gyakorlati útmutatást adjon egy egészsé- mékethirdeti Hufeland Makrobiotika-jában (1796).
gesebb jöv felé.
A járványok leküzdése érdekében is sok törAz E. ós egészségügy története összeesik az or- tént már 1646. igyekezett Athanasius Kirchner
vostudomány és az ember mködésének történe- primitív mikroszkópja segélyével kórokozókat
tével. Minden kultúrnépnél az áUam nagy súlyt felfedezni a vérben. Hogy a betegségeket elterhelyez az egészség fejlesztésére. Már a régi egyip- jeszt «kontagium» apró él lényekbl áU, Leeutomiaknál, akiknek az Ebers-fóle papirusz tanu- wenhoeck vizsgálatai (1675) által megersítést
sága szerint relatíve igen fejlett természettudo- nyert. Spallauraní, Müller, Pleneir ezt a tant tományi ismereteik voltak
nyomait találjuk nem- vább fejlesztették. Pringle, Rumford, Lavoisier
csak az egyéni, hanem a közegészségtannak is. pedig a szellzés, szegényügy és a városok viláAz ókor népei között a görögök és rómaiak gításának kérdését vitték nagy lépésekkel elre.
legtöbbet tettek az egészségügy érdekében. A göröKésbb a párisi rémuralom, meg a napóleoni
göknél inkább az egyéni egészségápolás volt ki- háborúk egyidre gátat vetettek az egészségügy
fejldve filozófusaiknak, törvényhozóiknak köny- fejldésének. Megint járványok léptek fel s tizeveiben rengeteg intézkedést találunk, mely az delték meg Európa lakosságát. A politikai viszoegészséges, józan életet, a test ápolását tette kö- nyok rendezdésével azonban az egészségügyi
telezvé, mert ezáltal akarta az állam a köz- viszonyok is megjavultak s Pettenkoffer felléptéegészségét megóvni. Még tökéletesebbet alkottak vel egy új és modern korszak nyílott meg a hie téren a rómaiak, kik városépít népek lévén, giénia eltt. Ó terelte rá legelször a figyelmet
mindarra, ami egy város fejldésére szükséges, arra, hogy az egészséget elssorban a környezet
nagy gondot fordítottak. Már a 12 táblában nagy veszélyezteti, amelyben élünk, s hogy ha az egészjelentség egészségi szabályok vannak letéve. ségi viszonyokat javítani akarjuk, a környezeEzeknek felügyeletével a cenzorok voltak meg- tünket, az életmódunkat kell úgy berendeznünk,
bízva. Mintaszerek voltak a római fürdk, vala- hogy abból sem magunkra, sem másokra kár ne
mint a város vízellátása is. Már 614. Kr. e. épí- származzék. Az
általa megalapított új tudotette az els vízvezetéket Ancus Martius király. mányág, a közegészségtan nagy támogatóra taA sok magánfürdön kívül rengeteg nyilvános lált az óriásilag kifejldött technikában és iparfürd is volt Justinianus császár alatt 815 nyil- ban, mely lehetvé tette, hogy a közegészségtan
vános és magánfürd, valamint 1352 nagy me- kívánalmait meg is valósítsák. Ma már minden
dence és rezervoár volt, melyet 14 aquaeductus müveit állam felismerte a közegészségügy óriási
táplált. Az 5. király, Tarquinius Priscus kezdte jelentségét, s törvények, hivatalok gondoskodmeg a földalatti csatornák építését, amelyet utóbb nak annak rendezésérl. V. ö. Haser, Lehrbuch
Tarquinius Superbus fejezett be a cloaca maxima d. öeschichte d. Medizin (1875); Hirsch A., Ge;

;

;

—

nk

;

—

;

;

;

—
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Egészségügyi kongresszusok

d. Medizin.Wissenschaften (1893) Kotel- egészségügyi felügyelet tárgyában kötött párisi
mann, Gesundheitspflege im Mittelalter (1890). egyezmény 1898. XXXI. t.-c. a pestis elleni
védekezés tárgyában kötött velencei egyezmény
Egészségügy, 1. Közegészségügy.
Egészségügyi bizottság, 1. a város, község és 1900. XXin. t.-c.) az Olaszoi-szággal a vagyon-

schichte

;

;

:

.

;

a törvényhatóság közegészségügyi és egészség- talan betegek kölcsönös díjtalan kórházi ellátárendri ügyeiben véleményez és indítványozó sáról kötött egyezmény 1897. XV. t-e. stb. L.
testület. Községi E.-ot alakítani kell minden ren- Eisenachi egyezmény, Genfi egyezmény. Az állatdezett tanácsú városban és minden községben, egészségügy terén kiilönösen az állatforgalomnak
amelj-nek külön orvosa van. Tagjai a község az állati já^ányok elleni védekezés szempontja
orvosa (orvosai), az állatorvos, a gyógyszerészek, ból való szabályozása céljából kötnek E.-et, ilyen
lelkészek, jegyzk, minden iskolának egy taní- pl. a Németbirodalommal kötött áUategészségtigyi
1908. XXV. t-c, az Olaszországtója és a képviseltestület választotta 3, város- egyezmény
ban 5 lakos, városban még a rendrkapitány. A gal kötött ilyen egyezmény 1908. XXIV. t.-c.
törvényhatóság rendeletére a vm.-ben lév min- stb. (1. Állategészségügyi egyezmény).
Egészségügyi felügyel, 1. Közegészségi felden egy vagy több orvosi körben is alakítható E.
:

:

:

:

és bábái áUások betöltésénél
meghall ffatandó, járvány idején járvány bizottsága alakul. (1908. XVin. t.-c. 34-35 §-ok).
törvényhatósági E. tagjai a forvosokon kívül
minden hatósági orvos és állatorvos, a honvéd
zászlóalji forvos, egy mérnök, egy építész, egy
gyógyszerész és a tvhatósági közgyiUés által az
elsoroltakhoz hasonló számban választott törvényhatósági bizottsági tag. Hatásköre olyan,
mint 3 községi E.-é (1876- XIV. t.-c. 163-164.§K)k).
Budapesten az E. az 1872. XXXVI. t.-c. (fvárosi
tv.) értelmében alakítandó.
2. E., hadseregünkben a más államok katonai
egészségügj-i szolgálata szervezésének és fejldésének ügyfelemmel való kisérésére, esetleg pedig
seregünk egészségügye szervezésének tökéletesbitesére vonatkozó javaslatok tételére Bécsben B.
székel, mely a cs. és k. hadügyminiszternek segédközege.
Egészségügyi csapat (ném. Smiitíits- Truppé),
seregünkben a betegek és sebesültek ápolására
betanított s az egészségügyi segédszolgálat teljesítésére szükséges szerekkel ellátott katonai testület, melynek alkotórészei: az E. -parancsnokság
(Bécsben) és 26 egészségügyi osztály, amelyhez
mozgósítás esetén az ezek által felálUtandó számos tábori tartalék- és népfelkel egészségügyi
osztag, valamint a német lov^rendnek sebestütek számára felállítandó kórházai számára alakítandó egészségügyi osztagok járulnak. Az egészségügyi osztagok békében egy-egy helyrségi kórházhoz vannak beosztva s törzs- és tanosztagra
tagozódnak. A tábori egészségügyi osztagok a
tábori egészségügyi intézeteknél vannak beosztva.
Az E, személyzete az általános katonai szolgálaton kívül fleg az egészségügyi segédszolgálatban képeztetik ki részint E. -tisztek, részint katonaorvosok által ; fehér karszalagot vörös kereszttel

Véleménye orvosi

A

ügyel.
Egészségügyi intézetek, a beteg és sebesült
katonák ápolására és gyógyítására szolgálnak.
Vannak a békében is létez állandó és csak mozgósításkor felállított tábori E.

ÁUundók : a

hely-

rségi kórházak s ezek fiókjai, gyengélked-házak,
a némely fürdhelyeken létez katonai ápoló-intézetek és a várkórházak. TáboriE. ahadosztály E.-i,
a tábori kórházak (egyenként 600 beteg számára)
az egészségügyi és a betegszállító vasútvonatok,
a hajóápoldák, a tábori gj^engélkedk házai, a
tartalékkórházak s a betegek pihen állomásai.
Egészségügyi kiállítások hatalmas faktorai
az egészségtani ismeretek terjesztésének. Rendesen
az egészségügyi kongresszusokkal kapcsolatban
kisebb-nagyobb kiálUtásokat is rendeztek. Kongresszustól független nagyobb szabású egészségügyi kiállítás volt 1907. a bécsi de legnagj'obb
jelentség az 1911. évi drezdai egészségügyi
vüágkiállítás, amely példátlan sikert ért el müliók látogatták. A világkiáUitáshoz méltó nagy
keretekben bemutatott mindent, ami az ember
egészségével összefügg, a lakás, az öltözködés, a
táplálkozás stb. terén. A kiállításnak clou-ja volt
a híres «emZ>en> -pavillon, amely az. emberi test
szerkezetét, mködéseit és betegségeit ismertette
és népszersítette oly gazdagsággal és formában,
amely mindenkit meglepett. A kiállításnak ez a
része új utat jelölt ki és állandó ember-muzeumnak adta meg alapját.
Egészségügyi kongresszusok. Különféle nemzetközi kongresszusok foglalkoznak az egészségügy fejlesztésével. Ezek között a legrégibb és
legfontosabb az wintemacionális egészségügyi és
demográfiai kongresszus-), amely ötévenként a
világ különböz országaiban tartja összejöveteleit;
a legutolsó, a XIV. kongresszus Berlinben volt
1907 szept. 23— 29-ikén, a XV. lesz Washington;

;

ban 1912 szept. 23—28. A kongresszus munkaEgészségügyi egyezmények, külföldi álla- programmját 8 szekcióban, csoportban tárgyalják.
mokkal egészségügyi kérdésekben, különösen a I. Bakteriológia. II. Táplálkozás egészségtana.
járványok elleni védelem céljára kötött, rend- III. Gyermek- és iskolaügy. IV. Munkásosztályok
viselnek.

közé cikkely ezett egészségtana, ipari betegségek. V. Fertz betegségek. VI. Lakások, városok egészsége. VII. Közlekedés és mentés. VIII. Katonai egészségtigy.
Ujabban alakult a nemzetközi iskolaegészségügyi
kongresszus. Az I-s Nürnbergben 1906., a 11-ik
t.-c. az egyiptomi tongeri egészségügyi szolgálat
Londonban 1908., a Ill-ik Parisban volt 1910. Még
reformja tárgyában kötött velenczei egyezmény
késbben keletkezett a nemzetközi táplálkozás1894. vm. t.-c a mekkai zarándokiásnál való egészségügyi kongresszus. Az I-sö Parisban, a II.
óYóintézkedések és a Perzsa-öbölben szervezend Brüsszelben 1910.
szerint az ország törvényei

nemzetközi

egyezmények. Nevezetesebbek: &
pestis, a kolera elleni védekezés tárgyában kötött
párisi egyezmény
1909. XXI. t.-c.
(elbb a
drezdai nemzetközi koleraegyezmény 1894. IX.
:

;

:

,

;

Efirészség:Ug:yi

—

kutya

Egészségügyi kutya, 1. Hadi kutyák.
Egészségügyi rendészet gyjtneve alá
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Éghet srazdaságr

termokauterek ógetöi vannak felAz égetk a célnak megfelelen lehetnek
laljuk a közigazgatási tevékenységnek mindama bárd-, szilva- vagy talakuak, az elbbieket a br
részeit, melyek a közegészség megóvására, az azt vonal- vagy pontalakú É.-ére, a talakuakat pedig
fenyeget veszedelmek megelzésére, a járvá- az átható É.-re használják, midn a tüzes tt a
nyok és ragályos betegségek elfojtására és tova- brön keresztül valamely mélyebben fekv szöterjedésük megakadályozására irányulnak. Né- vetbe, pl. inba vagy csontba szúrják.
L. még
mely államban ezen teendket különállóan szer- Éget készülékek.
vezett hatóságok látják el. Hazánkban a közigaz2. É. a fának srégi, már civilizálatlan nézel izzítható

fog-

szerelve.

—

gatási hatóságok hatáskörébe tartozik melyek- peknél is ismeretes díszítési módja, mely abból
nek azután a megfelel szakközegek (orvosok, áll, hogy a nem nagyon sötét szín fába tüzesvásárbiztosok, egészségrök stb.) állanak rendel- vassal díszítményeket égetnek be. Ez a módja a
,

kezésükre.
1.

Közegészségügyi

s'tatisztika.

Egészségügyi szolgálat teljesítésére és vezetésére a hadseregnél hivatva vannak a katonaorvosi tisztikar és az ebbl összeállított katona:

egészségügyi bizottság, továbbá az egészségügyi
intézetek, a katona-gyógyszerészeti s az önkéntes
betegápoló intézetek. Az összes hadierk egészségügyi szolgálatának fvezetje az a vezértörzsorvos, aki egyszersmind a katonaorvosi tisztikar
fnöke s aki mint ilyen az orvosi tisztikar tudományos továbbképzését vezeti s ellenrzi, a fegyelem fenntartásáról gondoskodik s az egészségügyi
bizottságban, valamint a katona-gyógyszerészeti
bizottságban is elnököl. Az orvosok támogatására
az egészségügyi segédek vannak hivatva (alosztályonként egy), az egészségügyi segódszolgálatot
pedig a sebesültvivk és gyógyszolgák (1. o.)
végzik.

Egészségügyi tanács,

1.

Országos közegész-

ségi tanács.

Egész szám, 1. Egész mamyiség.
Egésztelek v. egészhely, egy volt úrbéri telek,
melynek kiterjedése, tekintettel a föld termékenységére s alakosság számára, vmegyék szerint szabályozva volt a beltelek mindenütt egy holdban
volt megállapítva, ellenben a szántóföld 16 és 40
hold között, az B.-hez tartozó rétek területe pedig 6 és 22 hold között változott, úgy hogy egész
telek alatt tehát 22
60 holdnyi birtok értend azonkívül jogigénye volt a telkes gazdának a közös legelhöz és az erdhöz. Az úrbér
behozatala alkalmával volt Magyar- s Horvátországban 217,018 B., melyek száma 1847-ig
227,605-re szaporodott s Magyarországra nézve
Fényes Etek szerint
222,225 telket tett
kiterjedésük az úrbériség felszabadulásakor
ki
mintegy 10.309,510 kat. hold volt. Az E. fél-,
negyed- s nyolcadtelekre s esetleg kisebb részekre
is felosztható volt, azonban az úrbér behozatala
óta negyed telken alul elosztani csak a földesúr
beleegyezésével volt szabad. V.ö. Galgóczi Károly,
;

—

;

—

—

;

Magyarország mezgazd.

statisztikája (Pest 1855);
földbirtok a nemzetgazdaság
jelenlegi álláspontja. szerint rendezve (Pest 1865).

Matlekovits

már természeténél fogva is igen
de egy kissé egyhangú s ezért az így díszített tárgyakat lazur- festékek felrakásával teszik elevenebbé. A közönséges vas helyett most
az B.-hez egy paquelinnek nevezett, belül üres és
platinaszivaccsal béllelt eszközt használnak, melyet megtüzesítenek s azután ballonból fujtatott
benzingázakkal tartanak állandóan tüzesen. Az
É.-t újabban nemcsak fára, de br- és bársonytárgyak díszítésére is alkalmazzák.
3. E. V. pörkölés (koh.), az az eljárás, midn az
érceket csak olyan hség mellett hevítik, mely
nem elegend arra, hogy az érc megolvadjon, de
elegend arra, hogy gázak (a leveg oxigénje, v,
vízgz oxigénje), vagy szilárd adalékok (konyhasó
a foncsorításnál v. az Augustin-féle lúgzásnál) a
hevített anyagokra kémiai hatást gyakoroljanak.
Az égetés rendesen elmunkálat a további kohászati eljáráshoz. Az égetés halmokban, pörköl
színekben vagy lángkemencékben történik.
Égetett mész, 1. Mészégetés.
Égetett timsó, 1. Timsó.
Éget, régi magyar személynév, mely 1211.
Egueto alakban a tihanyi monostor halászai közt
fordul el, 1228. pedig egy kóüyi szabadost találunk Bguethew néven.
Éget csésze (koh.), a kéml mhelyben a próba
pörkölésére használt lapos agyagedény.
Éget gazdaság (ném. Brandwirtscliaft), kifejezje azon gazdálkodási rendszernek, melynél a
talajt idközönkint bizonyos éget eljárásnak,
magyarán mondva pörkölésnek vetik alá. Elfordul irtásföldeknél, lápoknál, de közönséges
szántóföldnél is rendszerint három alakja különböztetend meg az B.-nak. Az erdei É.-ot,az jellemzi, hogy a sarjerdnek használt terület 16—20
éven keresztül mint erd kezeltetik, rendszerint
cserkéreg nyerése céljából. Aztán az erd letárolása és a kevésbbé értékes fahulladék elégetése s a
hamu elszórása után 3—4 éven keresztül, vagyis
mindaddig, míg a visszamaradt fatörzsekbl fakadó sarjak azt lehetvé teszik, rozs, zab, hajdina
ós burgonya termelésére használtatik. Az É, másik
neme a lápégetö gazdaság, mely Németország
északnyugati részeiben honos s abból áll, hogy a
tzeges láptalajt lecsapolása után vagy közvetetlenül meggyújtják, vagy ellegesen ekével lehántják és a lehántott és máglyákba rakott gyepet
elégetik, a keletkez hamut pedig egyenletesen
elterítik. Ezen mvelet elnyös hatása abban
nyilvániü, hogy a talaj kedvezbb fizikai állapotba jut, egyúttal közvetetlen felvételre alkalmas ásványi tápanyagokban gazdagíttatik és
végül tömérdek sok gyom és gyommag elpusztul
fa díszítésének

Egészségügyi statisztika,

^

S.,

A

Egész ütem,

1. Vtem.
Égetés, 1. állatorvosi sebészi eljárás, melyet fleg az inak és az izületek idült gyuladásos folyamatai esetén alkalmaznak, részben a megszaporodott szövet felszívódásának elsegítése, részben
hevenyés gyuladásos folyamatok elidézése céljából. Használható É.-re a megtüzesített vas, vörösréz vagy platina az utóbbi fémmel a benzingz;

tartós,

;

J

1

-

Egeto kemence

Eggenberger

167

a lápégetés ennélfogva teltesítés céljából egy- Lippeig terjed nagyobbára erdk takarják. Legszer alkalmazva helyén van, azonban rendsze- magasabb csúcsa a Völmerstod (467 m.).
Egge, Péter, norvég író, szül. Throndjemben
resen alkalmazva, a rablógazdaságnak egyik
legveszélyesebb neme, mivel a talajt idvel 1869-ben, mint egyszer munkásnak gyermeke.
televénytartalmától teljesen megfosztja és utol- Szigorúan vallásos nevelésben részesült késbb
jára terméketlenné teszi. Az É. harmadik neme a ennek következtében nagy lelki küzdelmeken
közönséges talajégetés, mellyel szintén Német- ment át, melyeket egy elbeszélésben le is ír. Els
országban találkozunk és abból áll, hogy a szán- regénye Alinne (1891). Egyéb müvei En skibstásnál keletkez hantok rzsenyalábokra fektetve, gut (1892), Anfaegtelser (1893). Straf (1893), Polkiszáradásuk után a rzsével együtt megégettet- kelivsskildringer (1894), Nordfi^. Nye folkeliosnek igaz, hogy ezen mveletnél a talaj fizikai- skildringer (1895), Stridsmend (1896), Jomfru
lag javíttatik s hamuban gazdagíttatik, tehát egy Melly Maartens cím regény (1897), Trondere
idre termképesebbé tétetik, de az Uy talaj id- (1898), Gammelhohn. En ungdoms-og vandrings
vel televényétöl szintén megfosztatik, mi miatt fortaelling (1899), Jacob og Kristoffer. En ty veegyáltalában nem ajánlható, annál is inkább, mert komedie (1900). Humorisztikus dráma Majnaetter
a talajt a rendszeres mívelés és trágyázás által (1902) és elbeszélés Familien paa Raaum (1903).
Eggeling, Július, német szanszkritista, szül.
sokkal biztosabban tehetjük termképesebbé.
Éget kemence, a szerves anj'agok elementá- Hecklingenben (Anhalt) 1842 jnl. 12. Angliában
ris elemzésénél használt készülék, mely v. gáz-, a Royal Asiatic Society titkárává és könyvtárov. újabban elektromos hevítésre van berendezve. sává nevezték ki és 1872 óta az üniversity ColÉget készülékek a szöveteknek hó által való legeben a szanszkrit tanárságot is elvállalta.
elroncsolására valók. Els helyet foglalnak el az 1875 óta a szanszkrit és az összehasonlító nyelvéizzó fémek (platina), amelyeket vagy elektromos szet tanára az edinburghi egyetemen. Mvei:
árammal tartanak izzásban (galvanokauter, 1. o.) a Rigveda Pratisátsa kommentárja (Leipzig
vagy benzin-leveg keverékkel (termokauter, 1. 1869) a Katantra kiadása (Kalkutta 1874—78)
The Satapatha-Brahmana (Oxford 1882—85) ac0.). Azeltt a különböz alakú izzó vasaknak
(ferrum caudens) nagyobb szerep jutott a sebészet- cording to the text of the Madyandina School
ben, mert a hiányos sebészi technika mellett, va- Catalogue of Sanscrit manuscripts in the library
lamint az anti- és aszepszis ismeretének hiányában of the India Oíflce (London 1887—89).
Eggenberg, község Grác stíriai kerületi kapinagy elnyük volt az, hogy egyrészt a vérzést a
vér megalvasztása és az ers pörkképzdés által tányságban a Mura jobbpartján, Grác tszommeggátolták, másrészt általuk a seb infekciója is szédságában, (1910) 13,912 lak., nagy vasmúvekkel,
elkerülhet volt. Ma már az izzó fémek hasz- a Herberstein grófoknak parkban fekv pompás
;

;

:

;

;

;

nálata sokkal szkebb körre szorítkozik használ- kastélyával, szép kerttel és hidegvízgyógyintézetják kisebb daganatok vagy fertzött szövetrészek tel. Nagyszámú magyar kolóniának nyaralóhelye.
eh'oncsolására, vérdús szerveken való mködés
Eggenberg, Hans Ulrich, herceg, osztrák álközben. így a máj-, tüdóoperációknál, a vérz orr- lamférfiú, szül. 1568. Grácban, megh. Laibachban
nyálkahártyán, a méhürben, továbbá mérges 1684 okt. 18. Gazdag protestáns stájer család sarja.
kígyók, veszett kutyák marásánál, féregnyujt- Elször spanyol zászló alatt a németalföldiek
sterilizálásánál igen jó ellen küzdött, majd Ferdinánd fherceg bizalványoperációnál,
szolgálatot tesznek. Az izzó fémeken kívül hasz- mas embere és pohárnoka lett. Miután katonálnak még olyan készülékeket is, melyek forró likus hitre tért, 1602. Krajna tartományi fnöke
levegvel v. vízgzzel égetnek (1. Vaporisatio). lett, 1605. pedig a prágai udvarhoz ment, hol RuÉget-maró eljárás, egy 1884 óta Eberle J. dolf császár nagyon megkedvelte. Több ízben
által Bécsben gyakorolt eljárás, mely szerint a megfordult fontos politikai küldetésben a spanyol
litográfiái kre vitt rajzot gyantával behintik és udvarnál s 1615. fudvarmester és a titkos tanács
ezt rajta tzzel megolvasztják. Ez kiváló fed- elnöke lett. II. Ferdinánd alatt a spanyolellenes
anyagnak bizonyult, mely lehetvé teszi a
tö- párthoz tartozott s hogy a liga és Miksa bajor
kéletesebb maratását úgy, hogy az nagyobb pél- herceg hatalmát ellensúlyozza, elsegítette egy
dányszámok nyomására alkalmasabbá válik.
önálló császári hadsereg felállítását Wallenstein
Égett bor (vinum usfum, Branntwein), borból vezetése alatt, kinek mindvégig pártfogója mapárolt szesz. Elbb a szeszt csak a bornak lepá- radt. 1622-ben a cseh protestáns nemesek elkobrolása, kiégetése által nyerték, csak késbb kezd- zott jószágaiból potom áron vagyont szerzett ós
tek elbb gyümölcsökbl
szilva, cseresznye, elnyerte a krumaui herceg címét. Wallenstein
ni6??y> barack stb., a múlt század végén pedig megöletése után önkéntes számzetésbe ment
lisztes anyagokból, burgonya, rozs, tengeri stb. Laibachba. Unokájával kihalt családja. V. ö.
szeszt fzni. Az É. elnevezést csak a borból pá- Zwiedineck-Südenhorst Hans ülrich Fürst von
rolt szesz (cognac) érdemli meg, átvitt értelemben E. (Wien 1880).
minden szesz É.-nak is mondható, amint azt a
Eggenberger-Zefe könyvkereskedés, a legrénémet is Branntweinnak nevezi, hogyha az bur- gibb magyar könyvkereskedi cég, alapította
gonyából készült is..
1768. Weingand János György Pesten. Az alaÉgett sebek, 1. Égési sérülések.
pítónak 18Ó2. bekövetkezett halála után EgEgga, élénk forgaünú keresked város Szudán genberger József, utána 1850. fia, Ferdinánd birNy.-i részében, mintegy 25,000 lak.
tokába jutott az üzlet, míg 1863-ban unokaöccse,
Egge, alacsony hegyvidék Vesztfáliában, K.-i Hoffmann Alfréd (szül. Sopronban 1838 ápr. 24.,
pereme a Rajnai Pala-hegységnek, a Diemeltól megh. 1905 okt. 24.) vette azt meg s 1865. egye;
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,

—

Egrgenburg
sülve K.

Molnár Jánossal

(szül.
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Birdán 1838

megh.

1894; júl, 8.) folytatták a nagy
vállalatot. Az E. mindig legels hazai

okt. 1.,

kiterjedés
könyvkereskedéseink közé tartozott, nagyobb
jelentségre azonban csak az új tulajdonosok
emelték, akik maguk körül csoportosítva legkiválóbb tanügyi és jogtudományi íróinkat, mint
kiadók oly tevékenységet fejtettek ki, hogy cégük
a legels könyvkiadói vállalatok közé volt sorolható. 1898-ban összes kiadványait az Athenaeumnak adta el, melynek igazgatásában Hoffmann Alfréd maga is részt vett. A könyvkereskedi üzletet Hoffmann halála után 1905. unokaöccse, Hoffmann Béla (szül. Budapesten 1881 máj.
8.) vette át, aki elbb Vastagh Gyulával vezette,
1911 óta egyedül vezeti tovább az újabban mü-

Egrsestein

1882); Tyroler
Glossar zu den

Weisthümer (mostanig 4
Weisthümern (1890—91).

köt.);

Egger-Lienz, Albin, osztrák fest, szül. a tiLienz melletti Steinbachban 1868 jan. 29-ón.
Münchenben tanult. Nagyméret, monumentális
hatású festményein a tiroli parasztságot mutatja
roli

be, legtöbbször az 1809-iki felkelés jeleneteibon.

Nevezetesebb képei A három tiroli szövetséges
esküje 1809. Üdvözlégy az iselbergi csata után
1809. Speckbacher arcképe Szent család Nagypéntek; Búcsúsok; Haláltánc; Békekötés (a
két utóbbi a bécsi Moderné Galerie-ben) Az élet:

;

;

;

;

;

korok stb.
Eggers, 1. Ghristian Ulrich Detlev, báró,
dán jogtudós és államférfiú, szül. 1758 máj. 11.
Itzehoeben, megh. 1813 nov. 21. Gaarzbau (Holstein). 1797-ben, mint Dánia követe részt vett a
rastatti kongresszuson. Pontosabb mvei Skizze
und Pragmente einer Geschichte der Menschheit
(2 köt., Kopenhagen 1803—1804); Physische und
statistische Boschreibung von Island (1786); Denkwürdigkeiten d. französischen Revolution (1794-

kereskedéssol bvült vállalatot.
Eggenburg, város Horn alsóausztriai kerületi
kapitányságban, a Mannhart-hegy K.-i oldalán,
vasút mellett, (i9io) 3892 lak., kési gót izlésü
plébániatemplommal, amelyet a XV. sz.-ban két
román torony közé építettek ós belsejében a
bécsi Szt. István-templom mintájára díszítettek íel. 1804) Geheime Geschichte der Rastatter Priedensverhandlungen (anonym, Germanien 1799)
1828. a magyarok bevették.
Eggenfelden, az ugyanily nev járás székhelye Denkwürdigkeiten aus dem Lében des StaatsmiNiederbayem bajor kerületben a Rótt és vasút nister von Bernstorff (1800) Memoiren über die
mellett, termékeny vidéken, (i9io) 3102 lak., sör- dánischen Pinanzen (Hamburg 1801—1802, 2. k.).
gyártással, téglaégetéssel, frészmalommal és V. ö. H. K. Eggers, Geschichte des Geschlechts B.
2. E., Jákob, báró, tábornok, szül. Dorpatvillamosmüvekkel.
Egger (ejtsd: egzser), íJmt', kiváló francia helle- ban 1704 dec. 24., megh. Danzigban 1773 jan.
nista, szül. Parisban 1813 júl 18., megh. Royat 12. Atyját csakhamar elveszítette s midn 1708.
fürdben 1885 aug. 30. Elbb tanár volt a Collége Dorpatot az oroszok elfoglalták, anyjával együtt,
St.-Louis-ban, azután az École Normale-ban az mint hadifoglyot. Archangelba vitték, hol fogoly
összehasonlító nyelvészet tanára és 1885. a gö- svéd tisztektl nyert némi oktatást. 1733 35-ig
Leszcinski Szaniszló alatt részt vett a lengyel
rög nyelv és írod. tanára a Faculté des Lettres-en
1854. az Académie des Inscriptions tagja. Neveze- trónkérdés miatt kitört háborúban. Részt vett az
tesebb müvei Examen critique des historiens an- osztrák örökösödési háborúban is és Berg op
ciens de la vio et du régne d'Auguste (Paris 1844), Zoom bevételérl, melynél mint önkéntes a franmellyel akadémiai pályadíjat nyert. Essai sur cia hadseregben szolgált, könyvet írt Journal du
l'histoire de la critique chez les Grecs (1850, ö.kiad. siége de Berg op Zoom (Leipzig 1750) címen.
1887); Aper^us sur les origines de la littéra- Ezután Károly és Xavér szász hercegek tanítója
ture grecque (1846); Notions élómentaires de lett a haditudományokban s e minségben egy hadgrammaire comparée (1851, mely nálunk Bartal tani munkát írt Neues Kriegs-Ingenieur-ArtiUeAntal átdolgozásában ismeretes) Apollonius Dy- rie-See- u. Plotten-Lexicon (Dresden 1757, 2 köt).
Mómoires de littérature ancienne 17o8-ban tábornokká és Danzig parancsnokává
scole (1854)
Mémoires de littérature ancienne et de neveztetett ki.
(1862)
Btudes sur les traités publics
Eggert, Hermann, német építész, szül. Burgphilologie (1863)
chez les Grecs et les Romains (1866) Le recueil ban Magdeburg mellett 1844 jan. 3. Berlinben
des papyrus grecs du I.ouvre et de la biblio- tanult. Több nagy pályázaton sikerrel vett részt.
théque impériale (1865, Brunet de Presles-lel 1874-ben a berlini kir. muzeumok megbízásából
együtt) L'Hellénisme en Francé (2 köt., 1869, Hirschfelddel együtt Kis-Ázsiába utazott. 1875-ben
kiváló jelentség) Les substantifs verbaux for- Strassburgba költözött, ott az új egyetem épülemées par l'apocope de rinflnitif (1875) Histoire tei közül többet fölépített és 1889. elkészítette az
du livre (1880) Observations et réflexions sur olasz renaissance stílusú, hatásos császári palotát.
le dóveloppement de l'intelligence et du langage Ugyanez évben ért véget a Majna melletti frankchez les enfants (1879, 5. kiad.); La poétique furti hatalmas pályaudvar építése, E. legnagyobb
:
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;
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d'Aristote (1874) La littérature grecque (halála
után 1890). A Revue des deux Mondes-nak, a
Revue Archéologique-nak munkatársa s a Journal des Savantsnak szerkesztje volt.
Egger, Josepk, osztrák történetíró, szül. St.
Pankrazban, Tirolban, 1839 aug. 16. Tirol történelme és néprajza körül szerzett érdemeket. Kiválóbb munkái Geschichte Tirols von den áltesten Zeiten bis zur Gegenwart (Innsbruck 1878—
1880,3 köt.) DieTiroler u. Vorarlberger (Teschen
;

:

;

mve.
Eggestein,

Rosheimban

könyvnyomtató, szül.
megh. 1478 táján. 1459

He'mrich,
(Elszász),

után kezdett nyomtatni, még pedig biztos adatok
szerint kezdetben Mentelin Jánossal együtt, de
már 1466. Prigyes pfalzi választófejedelemtl,
mint elszászi gróftól külön maga kapott védelmi
levelet. Nyomtatványai közül csak kevés van
dátummal ellátva, az els 1471-böl, az utolsó
1478-ból. 1466-ban nyomtatott bibliáját régebben

Egg

—

flip
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tartották, de késbb kiderült, hogy csak
a Mentelin-félének utánnyomása.

elsnek

Egg flip, angol

ital, f ölmelegitett sör, melybe
fszereket és kevés páünkát kevernek.
Spiced cde (fszeres sör) néven is ösmeretes.
Eggleston (ejtsd: eggiszt n), ídtoard, északamerikai író, szül. 1837 dec. 10. Vevay-ben (Indiana
állam). Több helyen metodista pap volt, majd
1870. New Yorkban mint lapszerkeszt telepedett
le és a brooklyni Chm-ch of Christian Endeavour

tojást,

nev

független, dogma nélküli, emberbaráti céfelekezetet alapította. The Hoosier
Sehoolmaster (1871) és The Circuit Rider (1874)

lokat

követ

—

Éghajlat

döntené el valamely helynek E.-át, mert ugyanazon szélességi körön fekv helyek egj'enló hmérsékletek is lennének és minden helynek hmérsékletét mennyiségtanilag meghatározhatnók
abból a melegmennyiségbl, mely neki a napsugárzásból földrajzi szélességénél fogva kijut. A
szoláris VEigy mennyiségtani É. nem is terjed ki
egyébre és azért nem is egyezhetik a valós^os
V. fizikai É.-tal, minthogy a felszín egyenltlenségei (szárazföld és tenger, hegység és sikság) az
É.-ot még egyazon földrajzi szélességen is sokféleképen módosítják.

A

felszín

egyenltlenségébl ered éghajlati

regényei könnyed, humoros módon jellemzik különbségek elssorban a tengeri (óceáni) és a
Amerika Ny.-i államainak, különösen Indiának, szárazföldi (kontinentális) É.-ban jutnak kifejeéletét, The Faith Doctor (1891) c. regénye a val- zésre. A víz ugyanazon viszonyok között lassablásos orvoslás visszaéléseit ostorozza. Magyar ban és kisebb mértékben melegszik fel és hl le,
fordításban megjelent A világ vége. Falusi re- mint a szárazföld. Nagy víztömegek tehát lassítják és mérséklik a hmérséklet változásait, ellengény (Egyetértés 1888. évf.).
Eggmhl /Eckmühl), falu Niederbayem bajor tétben a szárazfölddel, mely gyors felmelegedékerületben. 21 km.-re Regensburgtól, vasút mel- sével és gyors lehlésével hirtelenebb és nagyobb
lett,(i9io)4331ak. Emlékezetessé az 1809 ápr. 22-iki változásokat idéz el. A hmérsékletnek úgy
csata tette, amelyben I. Napóleon a bajor és würt- napi min t évi ingadozása a tengeri É.-on kisebb,
tembergi segélycsapatoktól támogatva a Károly mint a szárazföldin. Ha pl. az európai szárazfölfherceg vezérlete alatt álló hadakat, amelyek már dön Ny.-ról K.-re haladunk, a szárazföldi jelleg
ápr. 21. is küzdöttek a Davoust vezérlete alatt álló mind jobban fokozódik, a tél folyton zordabb, a
franciákkal, megverte és ellenfeleit kényszerítette, nyár pedig forróbb lesz, az évi változás tehát nahogy a Dunán át Regensburgig vonuljanak vissza. gyobbodik. Minthogy azonban a téli höcsökkenés
Ezen csata emlékezetére 1909. oszlopot emeltek. a nyári felmelegedést felülmúlja, az évi hmérDavoust-t Napóleon Eggmühli herceggé tette.
séklet a szárazföldön befelé haladva folyton apad.
Eggonit (ásv.), a háromhajlású rendszerben De a többi É.-i elemek is mutatnak ellentétet A
kristályosodó kadmiumszilikátnak tartották, de szárazföldi É.-on a leveg szárazabb, az ég derülMtünt. hogy a barittal azonos termhelye Alten- tebb és az es általában kevesebb, a szél gyenc.

:

;

gébb, mint a tengeri É.-on.

berg.

Éggömb, 1. Eg.
Egg shells (ang.,

Egy másik

magyarul
annji mint tojáshéj), nagyon vékony, egy kissé
durva felület porcellán, melyet a XV. sz.-ban a
kinaiak készítettek elöször,késbb a japánok,majd
pedig Európában is utánozták. Nagyobb tárgyakat
ejtsd:

egg

seiisz,

E.-bl nem készítenek.
Éghajlat (gör. klima), valamely hely idjárásának általános jelleme. Az É. megismeréséhez tehát szükséges, hogy az illet hely idjárását éveken át megfigyeljük és megállapítsuk azoknak a

tényezknek átlagos állapotát, melyek összeségükben az idjárást alkotják. Ezen tényezk v.
éghajlati elemek között a legfontosabbak a hmérséklet, a csapadék, a leveg nedvessége, a szél
iránya és ereje, a felhzet, a napsütés és az elpárolgás'. Az É. teljesebb ismeretéhez azonban nem
elég az átlagos állapotnak a meghatározása, hanem tudnunk kell azt is, hogy mily széls értékek között változhatnak az egyes É.-i elemek. Az
É.-tal foglalkozó tudomány, a klimatológia, a
meteorológiának egjik ága, mely természeté:

nél fogva

rokonságban van a

földrajzzal.

A

klima

szó eredetileg valamely hely hajlását a Föld tengelye felé jelentette, mert úgy vélték, az idjárás
állapota els sorban ezen hajlástól, illetve a fóldr.

É.-i

ellentét

és a hegyvidék között.

mutatkozik a síkföld

A hmérséklet

általánosan

a magassággal csökken és már ezen oknál fogva
is különbözik a hegyi É. a síkvidék É.-ától. A napsugárzás azonban a magaslatokon sokkal ersebb,
ami a talaj hmérsékletét a levegéhez képest
aránylag magasabbra emeü. A csapadékból is rendesen több jut a hegyeknek, mint a síkvidéknek,
de erre nézve általános szabály nem állapitható
meg. A hegység húzódási iránya és az uralkodó
szél iránya a csapadék mennyiségét módosítja.
Ismert tény, hogy a legtöbb hegységnek van nedves oldala, mely az est hozó széllel szemben fekszik, mig a rnásik oldal a szárazabb. Hatalmas
hegyláncok E.-i választót is alkothatnak ; ha az
Alpok valamely hágóján átlépünk, az É. mintegy
ugrásszeren megváltozik. A Himalája és Kaukázus északi és D.-i oldala között is nagy É.-i
ellentétekre akadimk.
Az É. szempontjából szokás a földet zónákra
vagy övekre osztani. A forró égöv (tróptisok) az
egyenlít mindkét oldalán terül el a térít körökig,
a mérsékelt égöv mindkét félgömbön a térít és
sarkkörök között foglal helyet, a hideg, sarki É.
a sarkkörökön belül található (az északi arktikus,
a déli antartikus). Ugyanezen sorrendben területeik úgy aránylanak, mint 5 6*/, 1. a) A forró

szélességtl fü^. Ily értelemben használta ezt a
kifejezést már jRoZomoeiw, akinek zónái az egyen- zónának túlnyomóan tengeri É.-á van, minthogy
líttl a sark felé két oly szélességi kör között nagyobbrészt víz borítja. Idjárása egyébként
teríilnek el, melyeken a leghosszabb nap egy fél- évrl-évre és napról-napra nagyon szabályos. A
órával növekedik. Ha a föld felszíne egynem és napsugárzás ott egész éven át erteljes és egyteljesen sima lenne, valóban a foldr. szélesség öntet, mivel a nappalok és éjjelek hossza évköz:

:

—

Éghajlat

—
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Eg:haJIati sryógyftás

ben keveset változik és a napsugarak egész éven
át nagy szög alatt (merlegesen v. közel a merlegeshez) érkeznek a földhöz. A hmérséklet ezért
nagyon egyformán oszlik el e zónán bell, az évi

a golfáramlat irányában és ersségében is sikerült bizonyos ingadozásokat kimutatni (Petersson),

hmérséklet 200 és 28" között váltakozik és ingadozása évközben nagyon csekély. A leghidegebb
és legmelegebb hónap hmérsékleti átlaga mindössze 5— lO^-kal különbözik. Évszakok a szónak
közönséges értelmében a trópusokban nincsenek,
hanem az évet az esnek idbeli eloszlása szerint
egy vagy több száraz és nedves részre osztják,
ami a szelek váltakozásával függ össze (passzáehhez alkalmazkodnak a lakotok, monszunok)
sok életviszonyai, valamint az állat- és növényVilág fejldési folyamata. Az É. általában a szervezetre bágyasztóan hat, fleg a partvidéken, hol
a magas hmérséklethez nagy páratartalom is
járul. A trópusoknak sajátos betegségei is vannak,
h) A mérsékelt zmát nagy változatosság jellemzi.
Az idjárás évrl-évre ós napról napra nagyon
változhatik. Mindazonáltal a négy évszak határozottan felismerhet, mert a hideg (tél) és a meleg (nyár) évszak között az átmenetek önálló évszakok gyanánt kidomborodnak. «Mérsékelt» jelzje ellentétben van e zóna természetével, mert
területén a legnagyobb szélsségek találhatók. A
legmelegebb és leghidegebb hónap hmérsékleti
50" között váltakoznak és az
átlagai -|-35<' és
70" határabszolút szélsségek elérik a -f-öO" és
értéket. Mérsékelt azért, mert elnyösen különbözik a trópusoktól és a sarki É.-tól, ahol egyrészt
a tartós forróság, másrészt az örökös fagy kedveztlenül hat a szervezetre, míg az évszakos
változás e zónában a rossz hatást mindkét irányban mérsékli. Az idjárást a magasabb szélességen
elvonuló barométeres minimumok (depressziók)
és ma:^imumok teszik változatossá, c) A hideg
zóna É.-éA, télen a napsugárzás huzamosabb elmaradása, nyáron pedig a sugarak ferdesége határozza meg. A tél nagyon hosszú és hideg, a nyár
rövid és hvös. A nyár folyamán a felszínhez eljutó melegmennyiség jórósze a rengeteg hó- és
jégtömegek olvasztására használódik el úgy, hogy
csak kis részben járul a leveg hmérsékletének
emeléséhez. A sark közelében az évi hmérsékletet
20"-ra beesülhetjük, ami a földön a legalacsonyabb évi átlag a téli hideg tekintetében
azonbanÉszak-Szibéria és Észak-Grönland belseje
felülmúlja a hideg zónát, mert a januárius közepe
a sark körül legfölebb —40", holott az említett
vidékeken —40", st —50" alá megy.
Az É. változásairól. A geológusok a Föld rétegeiben talált állati és növényi maradványok révén
megállapították, hogy a Föld É.-a a történeteltti

lódás folyik arra nézve, vájjon a Föld valamely
területén tapasztalható idöjárásbeli szakaszosságát nem eUensúlyozza-e más helynek ellentétes
szakaszossága. V. ö. Hann, Handbuch der Klimatologie (3. kiad. Stuttgart 1910) Bóna, Éghajlat
(ennek II. kötete Magyarország Klimatográfláját tartalmazza).

;

—

—

—
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Idben más
azonban

volt,

mint ma.

A

történeti

idben

nem

sikerült az É.-nak egyirányú (szekuláris) változását kétségtelenül megállapítani.
klima folytonos hvösödésére nézve biztos támaszunk nincsen. Mindamellett lehetnek kisebb tartamú visszatér (periódusos) változások, ú. n. É.-i
ingadozások. Ilyenek a 11 évi periódusok, melye-

A

ket a napfoltok gyakoriságával hoznak kapcsolatba ós a 35 évi periódusok, melyek Brückner
tanulmányai alapján látszanak valószinüeknek.

melyek Észak-Európa idjárásában is visszatükröznek (Meinardus). És jelenleg is sok vizsgá-

;

Éghajlati gyógyhelyek, klimatikus

gyógy-

helyek, olyan fürdötelepek, községek vagy városok, melyek éghajlata különösen egészséges, v.
gyógyító tulajdonságú, s az éghajlati gyógyításra
fölhasználható. A legtöbb nevesebb É. kell berendezéssel és fölszereléssel bir nemcsak az üdülést és gyógyulást keresk ellátására, hanem az
éghajlat hatásainak tökéletesebb kihasználására
(légfürdk, napfürdk, f ekvökúrák stb., 1. a megfelel címek alatt) és más természetes gyógyítótényezk alkalmazására is, (fürdk, vizkúra, terrain-gyógymód stb.). Az B. száma igen nagy,
úgy hogy csak néhány tipust említhetünk.

Tengeri éghajlat: luxushajók Spitzbergákra
(német) Fokföldre (angol).
a) Nedves meleg tengeri éghajlat Azori-szigetek, Bahama-szigetek, Ceylon, Florida, Kanáriszigetek, Madeira. Mérsékeltebb meleg Tanger,
Caáix, Algeciras, Korfu, Palermo, Lussin, Ragusa,
Abbázia.
b) Nedves hvös tengeri éghajlat Angolország
;

:

:

:

Norvégia partjai,
Helgoland, Északi-tenger: Ostende, Norderney,

partjai,

különösen

keleten,

Borkum,Cuxhaven, Sylt; Keleti-tenger Kolberg,
Deep, Swinemünde, Heringsdorf, Rügen-szigét.
c) Száraz levegj tengerpart: Riviéra, Pegli,
San Remo, Ospedaletti, Bordighera, Mentene,
Nizza, Cannes, Nápoly, Capri, Ischia Alexandria,
Smyma, Fokváros, Sidney.
:

;

Havasi éghajlat Csorbai-tó (1350 m.), Ó-, Ujés Alsó-Tátrafüred (940—1025 m.). Tátraszéplak
(1005 m.) Kereszténysziget (1420 m.), Biharfüred
:

m

St. Moritz (1856 m.),
(1063 m.), Davos (1652
),
Riffel-Berg (2585 m.), Zermatt (1620 m.), Toblach
(1250 m.), Caux (1100 m.), Semmering (1000 m.).
Alhavasi éghajlat: Barlangliget (739 m.),
Bártfa (319 m.), Borszék (882 m.), Feketehegy
(632 m.), Fenyháza (450 ra.), Iglófüred (580 m.),
Koritnicza (850 m.), Lubló (955 m.). Marillavölgy
(790 m.), Stósz (670 m.), Tátralomnicz (85Ö m.),
Tusnád (650 m.). Virágvölgy (688 m.), Edlach,
üráfenberg, Radegund, Interlaken, Ischl, Reichen-

hall,

Gmunden.

fürdk : Balatonpart, PaUcsfúrd, Boden-tó (Lindau, Schoebel stb.), Genfl-tó (Montreux, Territet stb.), Wörthi-tó, Vierwaldstádti-tó,
Garda-tó.
Enyhe éghajlatú szárazföldi helyek: Meran,
Gries, Ríva, Arco, Gardone, Salo, Bellaggio stb.
Tóparti

Sivatag klima : Caü'o,Al-Hayat,Luxor,Asszuan,
Biskra.

Éghajlati gyógyítás (klimatotherapia), kü-

lönböz éghajlatoknak a szervezetre gyakorolt

Brückner szerint száraz, meleg és ess. hvös hatásainak gyógyítás céljára való felhasználása.
idszakok 35 évi közökben váltakoznak. Újabban A hatásos tényezk az éghajlat, illetleg a leveg

Éghajlati gyógyítás

Éghajlati
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kúrát alkalmazunk, ha a beteget az otthon éghajlatának valami
káros hatása alól ki akarjuk vomii, vagy ha valamely más éghajlatnak gyógj-ltó hatását akarjuk
felkeresni. Minden éghajlati kúra alapfóltétele a
leveg jósága ós a szabadban tartózkodás lehetsége. E két köinilmény már önmagában is oly
nagy egészségtani jelentség és gyógyító érték,
hogy számos éghajlati kúra egyedüli indító oka
(leveggyógymód).Városok, zárt helyiségek, gyárvidékek poros levegje vagy sötét, hideg és nyirkos tél és a trhetetlen forróságú nyár, továbbá
a városi lakásmód, a leveg rosszasága és a szabadban tartózkodás lehetetlensége folytán oly
ártalmat kóp\isel, hogy annak elkerülése hatalmas segítje lehet a gyóg^iilásnak. Ily szempontból É.-ra alkalmas minden hely, mely az ellenkez
tulajdonságokkal bír, legyen az tengerpart, hegyvagy akárcsak város melletti
vidék, erdség
nyaralótelep. Lélegzszervek betegségei, gyöngeség, vérszegénység, lassú lábbadozás stb., a
legktilönbözóbb éghajlatok alatt egyaránt jól gyógjulhatnak, ha az említett két körülmény biztosítva van. A szabadban tartózkodás fokozására
valók az ú. n. fekvkúrák (1. o.). Különösen figyelemre méltó, hogy a havasok téü éghajlata az
alacsony hmérséklet dacára is nagy mértékben
megengedi a szabadban tartózkodást és így ha a
tél kellemetlenségeinek elkerülésérl van szó, a
D.-en fek\'ö vagy más körülményeknél fogva
meleg és derült éghajlatú éghajlati gyógyhelyek
mellett számításba jön.
A hideg elkerülésére a mi éghajlatunk telének
idején a messze D.-en fekv helyek (Egyiptom,
Alger, Tunisz), különösen, ha a tengerpart mellett
fekszenek (Kanári-szigetek, Madeira, Francia- és
Olasz-Riviera, Sziciüa stb.) keresendk föl, vagy
pedig az északolaszországi tavak és Dél-Tirol
aránylag enyhe éghajlatú vidékei. A hideg elkerülése fontos idült csúzban.köszvényben, verérelmeszesedésben, féloldali bénulásban, hátgerincsorvadásban, vesebajban szenved betegekre, de
gj^akran a gyöngeség, vérszegénység gyógyulását
fizikális txilajdonságai. Éghajlati

.

—
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szigeteké nagy tavak, alföldek és városok levegje az év bizonyos részeiben. A köd, különösen
a városok fertzött köde, elssorban a napfény
elzárása folytán káros, de valószínleg más módon is egészségtelen.
A szél mint hmérséklet-módosító és a szabadban tartózkodás lehetségét befolyásoló tényez
jön számításba. Élettani hatása jelentékenyen
:

függ hmérsékletétl és nedvességétl. Némely
(pl. Északi-tenger) csaknem állandó, de
enyhe hmérséklet és párával telített szele edz
és ersít hatású. Az éles hideg szelek (Bóra, Ne-

tengerpart

mere, Mistral), a páratelt és fülleszt szelek (Sirokkó) V. a porfellegeket hordozó szelek (Chamzin)
mindenkor egészségtelenek, s a területet, melyen
járnak, az É. számára értéktelenné tehetik.
Az É. egyik legfontosabb tényezje a napfény.
Számításba jön a napfény tartama és intenzitása.
A napfény a szabad levegn tartózkodás egyik
legfontosabb elsegítje és önmagában is hatalmas gyógyítóer. Mint ilyen a napfürdkben jut
alkalmazásra (1. o.). Tó- és tengerpartok éghajlatában fontos a víz felszínérl visszatükrözött fény
ereje és a szabadban fürdéssel kapcsoltan a napon
tartózkodás lehetsége olyan hmérséklet idején,
melyet a test idnkénti lehtés nélkül ki nem tartana. Havasokon a napfény a leveg tisztasága
és szárazsága folytán igen nagy intenzitású ós

különösen gazdag kémiai hatású sugarakban. Az
insolatio nagysága és a leveg hvössége s nem
kevésbbé az igen hosszú napfénytartam teszi a
magas hegyek vidékét egész éven át, de különösen télen az É. fontos eszközévé.
A légnyomás a magassággal csökken, s innen
van, hogy a havasok éghajlata, a hegyi leveg,
gyógyító erej mindazon betegségek ellen, melyekben a leveg csökkent oxigéntartalma a gyógyulásra üdvös reakciókat válthat ki, így a lélegzszervek, a vérkeringés szerveinek, a vérkészítö
szerveknek bizonyos betegségeiben. Az anyagfor-

galom jellegzetes változása magas hegyek éghajlatában olyan, hogy az elégési folyamatok élénkülnek ugyanakkor,mikor a szervképzés, a fehérj eis elsegíti.
gyüjtés szintén fokozódik. Kedveztlen lesz tehát
A meleg elkerülése különösen azokon a helye- a hatás kövérség, köszvény, gyönge fejldés, skroken fontos, ahol az éjszakák is melegek és a leveg fulózis, rachitis stb. eUen.
aránylag nedves. Az ilyen éghajlat álmatlanságra,
A leveg egyéb tulajdonságai, így különösen
idegességre vezet.emésztési zavarokra hajlamosít a leveg villamossága ós radioaktivitása minden
és különösen csecsemkre veszedelmes. A mi ég- valószínség szerint hatással vannak a beteg szerhajlatunk alatt a meleg elkerülésére elssorban a vezetre, de tudományos megismerésük még csak
magasan fekv fürdhelyek, vagy a tenger és tó- a kezdet kezdetén áll.
parti fürdhelyek jönnek számításba. Az elbbiek
Bizonyos, hogy számos esetben nem értjük az
inkább biztosítják az állandó hvösséget.
B. kétségtelenül megállapítható hatásának útjait
A leveg nedvessége másodrend tényez az (pl. Bas^ow-kór gyógyidása magas hegyek égÉ.-ban, de mégis számításba veend, hogy a lan- hajlatában). Miután az É. mindenkor változtatásgyos nedves leveg igen jó csillapító hatású, míg sal jár, a környezet, táplálkozás, életmód stb. mega száraz inkább izgató és élénkséget emel. A változtatása gyógyító hatását sokszor egyesíti a
lélegz szervek hurutjait a leveg nedvessége klíma hatásával.
befolyásolni tudja, s így a fels légutak száraz
Az É. a legrégibb gj'ógyító eljárások egyike,
hxirutjainál a száraz levegj helyek kerülendk. melyet minden kultúrnép minden idben megbea
Szára/ sivatagok levegje, a nagy kiterjedés csült, így a görög, római, arab orvosok rendszenem mocsaras alföldek levegje nyáron, a hava- resen alkalmazták az É.-t. A tudományos vizsgálósok levegje, különösen télen, és némely tenger- dás a rendszeres meteorológiai megflgj-elések idepart, pl. a francia Riviéra levegje. Nedves a le- jétl kezddik, de az éghajlat élettani hatásainak
vegje némely tengerpartnak (pl. Angolország, ismerete csak az utolsó évtizedek eredménye ós
Északi-tenger, Keleti-tenger, Quamero), a tengeri még ma is sok tekintetben fogyatékos.
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A gyakorlat szempontjából különböz éghajla- Egilssaga (1. o.) szól viselt dolgairól. Egy alkatokat szokás megkülönböztetni, így a hegyi klí- lommal a norvég király fogságába esett. Halálra
mát (havasi, alhavasi.felshegyí ós hegyi klima), ítélték. Ekkor mondta el váltságdíjul a skáld költengerparti klimát (hmérséklet és nedvesség sze- tészet egyik legremekebb dalát, a komor fensógü
rint több csoportba osztva), a tengeri szigetek Höfud lausnt (Fej-váltság). 961. csinálta meg az
klímáját, a tóparti klimát, a kontinentális síksá- Arinbjarnakoida-t. Kedvenc fla elvesztése fölött érgok éghajlatát (alakulásuk szerint sivatag, mo- zett bánatában irta meg a Sonartorrek (flúvesztés)
csár, steppe, erd stb. klima), városok éghajlatát, cím éneket, mely erejével, magasztos költészes végül trópusi, Szaharái és sarkvidéki éghajlatot. tével és szilaj szarkazmusával örök dísze a skanE megkülönböztetések azonban sokkal kevósbbé dináv irodalomnak. Mind a három dal megvan az
fejezik ki az éghajlatok élettani hatásait, semhogy Egilssagában.
az É. alapját képezhetnék.
Egilon, sziget, 1. Capraja.
Éghajlati kúra, 1. EgJiajlati gyógyítás.
Egilssaga. A nagyszámú izlandi smondák
Éghajlati zónák, 1. Éghajlat.
egyike. Tulajdonkópen nem egyéb, mint Egill
Klimatika.
Skallagrimss&n élettörténete (1. o.). A monda beSurrey angol county- vezetéséül régibb sögur (a saga többesszáma) szolban,(i9ii) 12,551 lak. E.-ben írta alá Földnélküli gálnak, melyek Egilssaga seinek Norvégiából
János 1215. a Magna Chartát.
való kivándorlásáról és Izlandban való megteleÉghetetlen k, Zay mineralógiájának termino- pülésérl szólnak.

Éghajlattan,

Egham

(ejtsd:

1.

eggem), falu

Egilsson, Sveinhjörn, izlandi tudós, szül. Innrírégebbi ásványtani szisz- Njardvikban 1791 febr. 24., megh. 1852 aug. 17.
témákban külön osztályba az É. osztályába - fog- Egész élete kis hazája irodalmának, mveltsége
lalták amaz ásványokat, melyek v. már alacsony, emelésének volt szentelve.
a Lexicon
vagy pedig magasabb hfok mellett meggyújtva, poetum antiquae linguae septentrionalis (Koponégtek. Egyrészt metalloidok, másrészt antracidok hága 1855 60), melyben az ó-ószaki irodalom
neve alá is foglalták ket. Az elsbe sorozták a szókincsét gyjtötte össze. Életrajzát megírta Jon
ként, a gyémántot és a grafitot, az utóbbiba a kü- Amason, Egilsson müveinek bevezetéséül (Reyklönféle kszeneket, borostyánkövet, petróleumot, javik 1855—56).
aszfaltot, ozokeritet, elateritet s a sok egyéb gyanÉgi mechanika, 1. Asztronómia.
taféle meg bitumenes ásványt, valamint szerves
Égin, egy kaza fhelye Ma'múret Aziz kissavak sóit (mellit, oxalit stb). AzÉ. legtöbbje nem ázsiai vilajet Charput szandzsákjában az Eufrát
kristályos szerkezet.
jobb partján, 1020 m. magasban, sok kerttel, egészEgidio de Colonna, 1. Aegidius a Columnis.
ségtelen medencében, 19,000 lak., kik fóldmívesek
Egidy, Christoph Moritz von, szül. 18i7 aug. és állattenyésztk.
29. Maínzban, megh. 1898 dec. 29. Potsdamban.
Egina (gör. Aigine, lat. Aegina). 1. Sziget.
Elbb porosz, majd szász katonatiszt volt, de ira- szároni öbölben Attika és Argoiisz között, 85 km*
taiban a prot. hitvallás és dogmák reformját sür- területtel, 8000 lakossal. A sziget hegyes, csak
gette, ami miatt sok fell megtámadták. Ez volt Ny.-on van egy kisebb síkság. A görög hagyoaz oka annak is, hogy id eltt nyugdíjba küld- mány szerint a szigetnek eredeti neve Oinone
ték.
müve Bmste Gedanken (Leipzig 1890). vagy Oinopia volt, ahova Zeus Aeginát, Asopos
Törekvését hívei tovább terjesztik a Berlinben folyó leányát vitte, kinek fla Aiakos a sziget els
megjelen Ernstes WoUen c. folyóiratban, melyet uralkodója volt, a történetben mint a dór Epiéletrajzírója, Driesmans Heinrich ad ki.
dauros gyarmata kezd szerepelni. Amint a késbbi
Égi háború, nyelvünkben a zivatarnak jel- idben a sziget jóléte és hatalma növekedett, 580
lemz mitológiai vonatkozású neve, a mellyel körül felszabadult Epidauros fhatalma alól és
megegyezik az, hogy a magyarban a villám az kereskedelme, ipara (agyagedények, ércöntés, keistennyila. Már keresztény felfogású ennek Ítélet- ncsök) folytán egyre gyarapodott, a lakosság
id elnevezése. A zivatarnak a földrl égbe költö- száma is emelkedett, úgy, hogy kb. 500,000-re
zött szellemek, tehát istenek harcaképen való el- tehet s ebbl 470,000 rabszolga volt. Az E.-ipónz
képzelése általános. Az ilyen szellemek, ill. föisten (a teknsbéka képével) a legelterjedtebb pénzekfegyvere a.menyk{\. o.). Hogy az ég harcias lelkek hez tartozott az óvilágban, súly- és mértékrendtanyája, arra vall a magyar mitológiában még a szere általános érvény volt. A szalamiszi csatában
É. meteorológiai szem- E. 30 hadihajóval vett részt és E.-i hajó nyerte
hadak útja kifejezés is.
pontból, 1. Zivatar.
vitézségével az els díjat. Tengeri hatalmuk felEgill vagy Eigil, az északi hagyomány (Edda költötte az athéniek irigységét és háborút idézett
és Thidrekssaga) szerint Völundr (Wíeland) ahíres fel közöttük, melyben a sziget lakói 457. kénykovács testvére és Ölrun valkyrja férje. Midn telenek voltak Athénnek meghódolni, erdítméneje
házasságuk nyolcadik évében elhagyta, E. nyeiket lebontani, hajóhadukat kiszolgáltatni és
megkeresésére indult és korcsolyán bejárta az adót flzetni. Athén azonban ezzel nem elégedett
összes tengereket. Késbb Nidung királyhoz jött, meg, hanem 429. Kr. e. elzte az összes lakosságot
pedig arra a szigetrl és attikai gyarmatosokat telepített
aki testvérét Völundrt fogva tartja,
kényszeríti, hogy saját fla fejérl egy almát le- oda. A peloponnezoszi háború végén (404) Lysander
löjjön. Kétségtelen, hogy az E.-mitosz a késbbi visszaadta az E.-iaknak a szigetet, de hatalma és
jóléte akkor már véget ért. Késbb B. az achaji
TeZZ-monda alapja.
Egill Skallagrimsson, izlandi költ, a X. sz.- szövetséghez tartozott, majd az aetolusokhoz, a
ban élt (904—990), egyúttal tengeri rabló. Az pergamoni Attaloshoz, végre római fenhatóság
lógiája szerint az aszbeszt.
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2. E. sziget fvárosa, a Ny.-i paralá került.
ton, kb. 5000 lak., a régi fváros helyén. Lakói
földmíveléssel, kereskedéssel, spongyahalászattal
várostól EK.-re
és agyagiparral foglalkoznak.

A

2V2 órányi távolságban egy jókarban fenmaradt
dór templom romjai állanak, melynek oromcsoportjait 1811. fedezték fel (1. Ásatások), ezek az
égineták néven ismeretes szobrok a müncheni
Glyptothekban láthatók. Pxirtwánglemek (1901—
1905) végzett ásatásai új szobon-észekkel bvítették a híres csoportozatot és kiderítették, hogy a
templom Aphaia istennnek volt szentelve. A sziget DK. részén, az Oros hegy tetejt-n (532 m.)
átkutatták ZeusPanhellenios szentélyét, E. városa
közelében pedig Aphrodité templomának maradványait, közelében gyönyör sztinx szobra került
napfényre. V. ö. Furticangler, Ágiua, das Heiligtum der Aphaia (München 1906).
Eginai bronz, I. Bronz.
Eginai mvészet. A görög szobrászi iskolák
egyike, mely a Kr. e. \. sz. els évtizedeiben
Egina szigetén virágzott. Legjelesebb mesterei
gyanánt írott forrásaink Kallont és Onatast említik. Az eginai iskolát emlékeink között az eginai
Aphaia templom oromzatának szobrászi dísze
képviseli a legnagyobbszerübben. A szobrokat
1811, Cockerel és Haller von Hallerstein találták; majd Thorwaldsen kiegészít mmikálatai
ntán Lajos bajor herceg megszerezte ket a
müncheni Glyptotheka számára, melynek ma is
féltve rzött kincsei. Az 1901—905. évi bajor ásatások, melyeket Furtwángler Adolf vezetett, újabb
szobórtöredékeket hoztak napfényre ezek bevonásával Purtwánglor az oromcsoportok alakjai;

nak hagyományos elrendezését megváltoztatta.

Az oromcsoportok tárgya a

—

Egrkörök

Egirin (aegirin) (ásv.), a piroxéncsalád egyhajlású sorozatának egyik tagja; röviden nátriumpíroxénnek is szokás nevezni. Összetétele NaFe
(SÍO3).. A tulajdonképeni E. hagymazöld-zöldesfekete, az akmitnak nevezett válfaj vörös-barna
bamafekete. Leginkább az eleolitszienitkózetben
fordul el ; az akmit hazánkban is található Ditró
lelhelyen (Csík vm.) A fonolit-közetben is gyakori elegyrész, de csak mikroszkopikus kristályokban.
Egirach, Péter király gonosz hír tanácsosának, a már Szt. István uralkodásának vége felé is
szerepelt Budának az apja. ügy látszik, német
eredet volt erre mutat neve, mely megfelel a
német Agarich, Egirich névnek s fla neve is tulajdonképp a. m. a német Budo. V. ö. Paiiler Gy.,
A magy. nemz. tört. az Árpádházi királyok alatt.
Egisheim, íalu Felsö-Elszász német birodalmi
kerületben, 4km.-nyireKolmartól, vasút mellett,
(1910) 1600 lak. Közelében Marbach apátságnak és
a hegyeken Drei-Exennek, a XII. században épített 3 ersségnek romjaival. Környékén a jégkorszakból való állatok maradványai közt emberi csontokat is találtak. L. EgísJieimi koponya.
Egisheimi koponya, Elszászban, Egisheim
:

;

környékén, 1865., diluviális rétegben találták.
Schwalbe 1898. összehasonlította a jelenkori elszászi koponyákkal és oly kevés különbséget talált köztiik, hogy az E. a neanderszpyi-tipus alá
nem foglalható. Hosszúfej és a koponya magassága 105 mm.
Égisz, 1. Aigis.
Égi testek. A csillagászatban a Nap, bolygók,
állócsillagok stb. közös neve. Égi test minden tömeg, mely a világtérben elfordul, tekintet nélkül
arra, hogy van-e saját fénye v. nincs. Ily értelemben a Föld is égi test. — A heraldikában a következ
É. fordulnak el a Nap, kerek, korong alakjában
ábrázoltatik, elülrl tekintett emberi ábrázattal,
rajta köröskörül tizenhat sugár, felváltva egyenes és hullámos. Színe arany. Ha az arc hiányrik,
akkor neve ki nem képzett (ungebildet), ha a jobboldali fels sarokban áll, akkor felkel napnak
nevezik, ha a bal fels sarokban, akkor lenyugvónak, ha pedig a közepén áU, akkor déli napnak

trójai háborúk körémerített Inizelmek, melyekben eginai hsök
nagyszámban vettek részt. Az alakok elrendezésében szigoní szimmetria uralkodik. A középvonalat mindkét oromcsoportban a nyugodtan áUó
Athena alakjával hangsúlyozta a mvész. Az
atlétlkailag edzett férfltesten nevelt mvészi eszmén.ynek páratlan emlékei az eginai szobrok, telve
mozgalmas élettel és feszültséggel. Kivitelüket
nagy lelkiismeretesség és mvészi gond jellemzi.
Csak a nyugodtan álló alakok, a haj és szem
(Mittagssonne) nevezik. A Jwld, ezüst sarló alakvészi ábrázolásában nyilatkozik meg bizonyos jában ábrázolják, jobbra v. balra fordulva, fekv
kezdetlegesség. Az oromcsoportok keletkezési (szarvaival felfelé) vagy döntött (szarvaival lefelé)
idejét Kr. e. 490—480 közé tehetjük. V. ö. A. helyzetben. Bels felén gyakran egy profilban
Furtwángler. Aegina, das Heiligtum der Aphaia nézett emberi ábrázat aranyban. Csillagok, ren(München 1906) u. a., Die Aegineten der Glyp- desen 6 águak, ha nem annyi, a leírásban megtothek König Ludwigs L (u- 0. 1906).
említend, mert ez eltérés. Az üstökös csillagnál
:

bl

:

m-

;

Eginai öböl (az ókorban Szároni öböl), Görögország szárazföldje és Peloponnezosz. Attika és
Argoiisz között. Szigetei közüJ Egina és Szalamisz legnevezetesebbek. A Kap Kolonnésztl és
Kap Szkillentl a Korinthusi fóldszorosig tart.
Eginhard, 1. Einhard.
Egir (Aegir), az északi mitológiában az égi és
földi vizek, különösképen az óceán istene, Forfla, kit másképen Hlémek, Gymir-nek
neveznek és ki Hléseyban (a mai Lássöe a Kattogatban) lakik. Neje Rftn, kihoz a vízbefúltak kerülnek. Kilenc lányuk van, kik épp úgy mint anyjuk,
80k veszélyt hoznak a hajósokra. A mítoszokban
E. még mint a felhövizek istene szerepel.

niótr óriás
is

a farknak más árnyalata van. A fold ábrázoltatik
golyó alakjában, az egyenlítvel, a szélességi és
hosszúsági fokokkal. Ide tartoznak még az egyes
légtünemények, mint a szivárvány, a felhk és a
villám. A szivárványt vörös, arany és kék szín
gerendaforma körívvel ábrázolják. A felhk vagy
heraldikaiak, t. i. csak vonalakkal vannak jelölve,
V. természetiek, különösen, ha bellök karok vagy
kezek nyúlnak ki. Színök kék vagy ezüstös.
xnllámot nem cikcakk alakban, hanem a napsugarak modorában ábrázolják.
ÉgkÖTök, az éggömbön s a glóbuson a helynjeghatározásra szolgáló körök rendszere. L.
:

A

Ég

és Földgömb.
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Ego

Eglandulosns

protestánsok megbüntetése után a rendet helyre(lat.) a. m. mirigjiielen.
Egle, Joseph von, német építész, szül. Dellmen- állította. Ebbeli érdemében elbizakodván, nem hallflngenben 1818 nov. 23.,megh. 1899márc.6. Stutt- gatott Orániai Vilmos int szavára, midn ez
gartban. Bécsben ós Berlinben tanult. 1852 óta a Álba herceg (1. 0.) közeledésének hírére menekü67-ig a lésre szóUtotta föl. Álba E.-ot 1567 szept. 9.
stuttgarti megyetem tanára volt. 1864
stuttgarti kir. palota belsejét építette ki. Ugyan- Brüsszelben álnokul elfogatta ós az ú. n, vértörcsak tle való a stuttgarti megyetem, az épít- vényszék elé álUtotta, mely az aranygyapjas rend
ipariskola és a Mária- templom; ez utóbbi csúcsíves lovagját tiltakozása dacára halálra ítélte barátstílusú, míg palotáinál az olasz és francia re- jával, Hoorn gróffal együtt lefejezték. Emlékét szánaissance formáit szerette használni. Építészeti mos szobor rzi, a világirodalomban pedig több
emlékek helyreállításával is foglalkozott ós ily drámának hseként szerepel,a többi között Goetiiénól is. Családjának utolsó tagja E. gróf, spanyol
emlékekrl több becses monográfiát írt.
Eglestonit (ásv.), apró sárgásbarna szabályos tábornok, 1707. halt meg. V. ö. Juste, Le comte
kristályokban, amelyek a napfényen csakhamar d'Egmont (Brüsszel 1862).,
Egmond-aan-Zee, falu Észak-Holland németalmegfeketednek. Higanyoxiklorid HggClgOg. Terföldi tartományban, 9 km.-nyire Alkmaa-tól, az
mhelye Terlingua (Texas).
Egli, Johann Jákob, svájci geográfus, szül. Északi-tenger partján, (1910) 2838 lak. és hatalLaufenbon 1825., megh. 1896 aug. 24. Zürichben. mas világítótoronnyal. Közelében vannak Eg1866 óta adta el a földrajzot a zürichi egyete- mond várának, a híres németalföldi család si vámen ós megyetemen. Nevezetesebb müvei Neue rának romjai, melyet a spanyolok feldúltak.
Egmont, hegyfok és 2515 m. magas kialudt
Brdkunde(8. kiad. Leipzig 1891); Neue Schweizerkunde (8. kiad. St. Gallen 1890) Neue Handels- trachit vulkán New-Zealandban, a Cook-csatorna
geographie(8.kiad.l903);Taschenbuchschweizeri- mellett. A vulkánnak gyönyör kúpalakja van
scher Geographie etc. (2. kiad. Zürich 1878). F- legfelsbb részét mintegy 500 m.-nyi magasmüvei a Nomina geographica, Versuch einer geogr. ságban örökös hó takarja. 1770-ben fedezte fel
Onomatologie (2. kiad. Leipzig 1892), melynek Cook.
Egmont, 1. Justus van, flamand fest, szül. Leylexikoni része külön is megjelent, mely mben 42
ezer földrajzi névnek adta magyarázatát és a Ge- denben v. Antwerpenben 1602., megh. 1674 jan. 8.
Antwerpenben Jaspar van den Hoeckenek volt taschichte der geographischen Namenkunde (1886)
Der Völkergeist in den geographischen Namen nítványa, majd Rubens mhelyében dolgozott,
utóbb Franciaországba utazott, XIII. és XIV. La(Leipzig 1894).
Eglisau, város Zürich svájci kantonban, a jos királyok szolgálatában állott, sokat dolgozott
Rajna jobb partján, vasút mellett, {1910) 1241 lak., Vouet Simonnal együtt és 1648. a francia mvészöllültetvényekkel, hajókószítéssel, templomá- szeti akadémia alapításakor annak tagja lett.
ban Gradner János báró siremlékóvel. 1660— 1660 körül hazatért Antwerpenbe. Csak képmásokat ismerünk tle (bécsi mvészettört, múzeum,
1838-ig 63 földrengés volt benne érezhet.
Église (franc, ejtsd: egiíz) a. m. templom, egy- schleissheimi képtár).
2. E., Lamoral, 1. Egmond.
ház. É. líbre, szabadegyház.
Egnach, község Thurgau svájci kantouban, 5
Église du désert (franc), 1. Pusztai egykm.-nyire Arbontól, a Boden-tó partján, vasút melJÚZj
Église nnitaire fraii<;aíse, 1. GJiatel, 1.
lett, (1910) 3166 lak., szU- és gyümölcs-, különöÉglomísé (franc, ejtsd: egiomizé), az üvegtáb- sen körtetermesztéssel.
Egnatia, város, 1. Fasano.
lák díszítésének különös faja, mely az üveg hátEgnatia via, fontos ókori hadiút, mely az
lapjára felrakott, színes, v. fekete masszákból v.
arannyal való vonalakból áll. Állítólag Glomy, Adriai-tenger melletti Apollónia ill. Dyrrhachium
francia mkeresked találta volna fel az É.-t, de (ma Durazzo) városból kiindulva, Edesszán (1. 0.)
az üveg díszítésének ez a módja már sokkal ré- át Thesszalonikébe (ma Szaloniki) s onnan Byzangebbi, s az elnevezés a XIX. század elején kelet- tium felé a Hebros folyó melletti Kypseláig vezetett. Nevét az alsóitáliai Gnathia v. Egnatia (ma
kezett.
Egmond (Egmont), Lamoral gróf, Gavre her- Trre d'Agnazzo) várostól kapta, ahol az Adriaicege, szül. La Haraaideban (Hennegau) 1522 nov. tengert elérte a via Appia, melynek az E. ten18., lefejeztetett Brüsszelben 1568 jún. 5. 1541-tl gerentúli folytatása volt.
Egnatiusok, az ókorban srégi szamnit család.
kezdve részt vett V.Károly mindenik hadjáratában
és kül. Algírban (1541.) szerzett vitézségével or- Legrégibb tagja Egnatius Mecennius, ki halálra
szágra szóló hírnevet. II. Fülöp alatt mint a lo- verte feleségét, mert bort ivott, s Romulus ezért felvasság vezére gyzött St. Quentin és Gravelingen oldotta a büntetés alól. Késbb az E. a római szemeUett (1557). 15o9-ben II. Fülöp Flandria ós nátus tagjai voltak.
JEgo (lat.) a. m. én egoista, önz, 1. Egoizmm.
Artois helytartójává nevezte ki, de E. nem helyeEgo, 1. Tóth Béla (1. 0.) írói álneve.
selte a királynak abszolutizmusra és a protestan2. E., Fried Margit írói neve. Szül. 1881. Budatizmus kiirtására törekv politikáját s ez okból
a gylölt Granvella megbuktatásában közremkö- pesten. 1899-ben jelent meg els cikke a Pesti
dött. 1565-ben személyesen indult Madridba, hogy Hírlapban. 1905 óta a Pesti Napló tárcaírója.
a királyt terveirl lebeszélje, de, bár kitüntetéssel 1904-ben neje lett Rózsavölgyi Mór orvosnak.
Médi szenvedései
fogadták, üres ígéreteknél többet nem tudott ki- Önállóan megjelent mvei
vívni. Az antwerpeni kóprombolás után (1566) az (Budapest 1903) Pest és a pestiek (1908); Klein,
udvar pártjához közeledett és tartományaiban a mann Márta (1911).
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Egofonia (aegophmiia), mekeg hang voltaképen a hörghangzásnak (bronchophonia, 1. o.)
ersebb foka, melyre az auszkultációnál hallható
beszédhang sajátszer mekeg színezete jellemz
gyakran halljuk mellhártj^a-izzadmányok fels
;

határán.

Egoizmns

(a latin

ego

a.

m. éw-tl), az én sze-

amaz iránya, mely mindeaz akaró ember hasznát, vágyainak,

retete, önzés, az akarat

nek

fölött

hajlamainak kielégítését keresi. Aki tehát a
maga hasznát minden fölé s elé helyezi, másra

sem más személyre, sem eszmaga magáról semmiért és senkiért

tekintettel nincsen,

mére, aki

Egrenál gép
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Egrofonia

nem

vármegyében Zsibó meUett ömlik. A folyó már a
Peutinger-féle táblán is fel van tüntetve s nagy
szerepet játszott a rómaiak hadi kombinációiban
a mai Vármeztl Magyaregregyig a római hadi
út a folyó balpartja mentében haladt. Az B.
vízére három nevezetes római castrum stativnmi
támaszkodott: Vármez,Magyaregregy és Romlott
mellett, míg a folyó alsó szakaszában a porolissumi vaUumoknak szolgált természetes védvonalul. V. ö. Ortvay Tivadar, Magyarország régi
\'ízrajza a XIII. sz.-ban, Bpest 1882, 1. köt. 288. 1.
L. még Felegregy és Magyaregregy.
Egregyborzova, kisk. Szilágy vm. zsibói j.-ban,
u. p. Karika, u. t. Zsibó.
(1910) 409 oláh lak.

tud megfeledkezni, ez az egoista. Ezzel roEgregypósa, kisk. Szilágy vm. zilahi j.-ban,
kon, de nem azonos az olyan ember, ki mindenben csak a kellemest keresi s a jót is nem azért (1910) 638 oláh és német lak. ; u. p. és u. t. Magyarteszi, mert mindentl független, feltétlen becse egregy.
Egremont (eijtsd: ígmont), város Cumberland anvan, hanem mert a jót tenni kellemesebb, kedvesebb érzelmekkel jár, mint a rosszat cselekedni. gol countyban, (1911) 6305 lak., vasérc- és kbáEzt finomabb, amazt nyers, durva B.-nak is ne- nyákkal.
vezik (1. Eudemonizmus). Rokon azért, mert ez
Egrenáló gép, a pamutmagvaknak magszálaikaz irány mindent az élvezet szempontjából tekint, tól való megkopasztására.Allnom pamut magszálai
az élvezet pedig mégis egy neme a haszonnak. könnyen választhatók le, miért is e célra brrel
Az eudemonizmussal megfér bizonyos erkölcsi bevont hengerpárt alkalmaznak. A pamutszálak
fölfogás, a nyers E.-sal nem, mert aki a maga a brhöz tapadva a hengerpár behatása alá kerülhasznát minden fölé és elé helyezi, az mást meg nek s letépetnek a magvakról. A durva pamutis fog károsítani, ha a saját haszna úgy kí- fajok magszálai igen nehezen választhatók le,
vánja, s legtolebb a törvényes megfenyltés, mint miért is e célra fürészpengékbl alkotott hengereá nézve igen káros, fogja korlátok közé szorí- reket használnak oly elrendezésben, amint azt az
tani. Akik azt mondják, hogy az ember természet- ábra láttatja. Az SS frészek az
rostélyon át
tl fogva egoista, egyikét ama tetszets féligaz- az
tartóba érnek, ahol a megkopasztandó magságoknak hangoztatják, melyekben van némi igaz- vak vannak. A gyorsan forgó fürészpengék a beság, de eltorzítana s így hazugsággá téve (1. ütilitá;

B

A

—A

nemzetgazdaságtan egyik iskolája
rizrrms).
azon felfogásból indult ki, hogy az ember gazdálkodási tevékenységében csak az E. által vezérelteti magát (Smith Ádám). E felfogás helytelenségét az újabb idben a tudomány kimutatta.
Egosé-olaj (bárra), kövér tökmagolaj Sierra
Leonéból, ételhez, égetésre és gépkenésre egyaránt használható.
Egosz-Potamosz (Kecske-folyó, törökül Ka-

raova sziiju),)ds folyó, amely a hasonlónevü helységnél a trák Kerszonézosz K.-i partján a Helleszpontoszba ömlik. E folyócska torkolata eltt sem-

meg Lysandros Kr. e. 405. az athéni
hajóhadat s ez a tengeri ütközet vetett véget a
peloponnezoszi háborúnak.
Egoteizmus (gör.) a. m. önbálványozás.
Égáldozat (holocaustum), a régi hébereknél
az áldozatnak az a neme, amelyet egészen el kellett égetni. A gyülekezet nevében minden reggel
és esto szoktak egy bárányt É.-ként bemutatni,
Kopasztógép, pamntmagvaknak a magszálaktól való
ünnepeken külön E.-kat hoztak. Az egyes ember
megkopasztására.
E.-a tulok, bárány, vagy galamb lehetett. L. még
Áldozat.
léjük akadó magszálakat a rostélyon áthúzzák
gyémánt, a régibb mineralógiákban a s mert a magvak a rostély résein át nem férnek,
briliáns.
azokat le is tépik a magról. Ezeket a szálakat a
szerelem (nOv.), 1. Lychnis.
kefe sepri le a fürészpengékrl a keférl pedig
Égöv, 1. Éghajlat.
a eentriíugális Ció röpíti tovább ket. Az ilyen
Egregy, 1. kisk. Zala vm. keszthelyi j.-ban, (1910) gép nagy munkaképességgel bír ugyan, napon408 mag>-ar lak. u. p. Karmacs, u. t. Keszthely- ként 70 80 kg. pamutot szolgáltat, de igen sok
hévíz.
2. E. (Agris), a Szamosnak baloldali piszkot kever a magszálak közé. A fürészpengék
mellékvize. Szilágy vm. déli szélén a Meszes hegy- ugyanis a maghéjat is megsértik, s e lefrészelt
ségnek Perjei Magura nev csúcsa alatt ered s porrészek laza piszokként keverdnek a pamutÉK.-i irányban a Szamos felé tart, melybe u. a. szálak közé a megsérült maghéj szomszédságamisítette

Ég
Ég

B

~

;

;

—

;
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ban lev magszál pedig, amint a fiirószpengékkel meghagyott tbl eltör új hajtások közül csak a
magával rántja a maghéj lazított ré- legszebbet hagyjuk meg s karóhoz kötjük. A köszét is, s ez a hozzáaött piszok, meljTiek eltávolí- vetkez tavaszszal lecsípjük a hegyét, oldalhajtátásáról a fonógyárban gondoskodnak. L. Pamut- saiból pedig annyit hagyimk meg, amennyi egy
szép koronához szükséges. További mívelése a szafonás.
Egres, nagyk. Torontál vra. perjámosi j.-ban, bályszer metszésbl áll. Oltással is szaporíthat(1910) 3479 oláh és német lak., postahivatal és juk a koronás egres-fácskákat s ez a szaporítási
elrántatik,

telefonállomás. Cisztercita-templomának romjai
L. Egresi apátság.
Egres (növ,), piszke, néhol pöszméte, köszméte,
csipkeszöllö (agras v. agress), 60 — 120 cm. magas

még felismerhetk.
cserje, többnyire

hármas tagú szúrós tövisekkel

a csoportos levelek

a Rihes L. (1. o.) génusz
3—5 karólyú, kurta
hajtásokon fejldik, virága magános vagy hármas, zöldessárga bogyója zöldesfohér v. piros,
sima vagy sertés. Európai eredet gyümölcs, több
fajtáját termesztik. Három faját v. fajtáját különböztetik meg. 1. A R. grossularia L. vav.sativum
DC, magháza, meg a
zöldes V. sárga gyüfaja

:

alatt

R. grossularia L.

;

levele

;

mölcse mirigyesen
sertés (szrös piszke),
levele meg a nyele
bolyhos. Alacsonyabb
bokor, nagyon tüskés.

A havasokon hazánkban, Görög-

Ör-

és

ményországban, a
,

Kaukázuson meg a
Himaláján honos,
ott elvadul.

—

2.

itt-

A

uva crispa L.
magháza kurta, puha
var.

és mirigytelen szr,
bogyója végre kopasz,
zöldes V. sárga. Északi
fajta.
3. A var.
reclinatum L. kopasz,
csak a levélszéle meg
a sallangja pillás. Bogyój a sötétpiros, sima.

—

az elbbinél is biztosabb. Anyatl az arany
ribizko (Ribes aureum Pursch.) több éves erteljes,
egyenes hajtásait használjuk, s az oltást lehetleg
zárt helyen végezzük, ahol az legjobban sikeinil.
Lécezetek mellett, valamint sövénynek is nevelik
az B.-t, mindkét esetben a szabályos metszésre

mód

nagy gondot

kell fordítani, hogy szép, nagy gyümölcs teremjen rajta. Nagyobb urasági kertekben
hajtatni is szokták az B.-t s e célra rendesen
koronás fácskákat használnak, melyeket e célra
cserepekben oltanak. Az oltványok új hajtásait
az ötödik levél megjelenése után lehegyezik s az
ezután fejld hajtásokat meghagyván, a fácskákat, midn fagytól többé tartani nem kell, a szabadba napos helyre állítják, a cserepeket a földbe
sülyesztve. sszel a fiatal hajtásokat 5 szemre
megkurtítván, a fácskákat a szabadban, védett helyen hagyják, falevéllel takarván be a cserepeket.
Tavasszal, amint az id kedvezre fordul, nagyobb
cserepekbe ültetik át s ismét napos helyre állítják. Ezután márcsak öntözik, majd trágyalével
vagy trágyaoldattal megtrágyázzák s a gyomtól tisztán tartják. A hajtatást januárban kezdhetjük meg; elbb csak 4—6 fokos hmérsékletbe állítjuk s addig hagyjuk benne, míg az
els bimbók nem mutatkoznak. Ekkor a hmérsékletet 8
10 fokra emeljük. Virágzás után ismét nagyobb fokúnak kell lennie a melegnek,
hogy a gyümölcs gyorsabban és jobban fejldjók.
A- sikeres hajtatásnak ezenkívül a szellztetés,
megöntözés elengedhetetlen föltótele a koronákat, a virágzás idejét kivéve, mindennap meg
kell permetezni mindaddig, míg a gyümölcs érni
kezd. Miután a gyümölcsöt leszedtük, a fácskákat
ismét a szabadba állítjuk. Az E. legveszedelmesebb ellensége a köszméte-zerény, melynek
hernyója sok kárt tesz az B.-bokrokon és fácskákon, ha nem védjük meg ellene azzal, hogy a
hernyós fácskákat v. bokrokat szappanos vízzel
megfecskendezzük s korommal vagy kénporral

—

;

Ágai gyakran ívesen
görbülnek. Kaukázusbeli a piros E. fajtái
ebbl származnak. Az B.-nek kertben hibridvegyülókei is vannak. Az B.-t a régiek nem termesztették. Cserjéjét legelször egy francia zsolozs- behintjük.
Angol-fajta egres.

;

más könyv

említi a XII. században (groisellier),
gyümölcsét pedig Trouvére Rutebeuf a XIII. sz.ban. Egészségesnek és betegnek üdít, egészséges
gyümölcs. Bven van benne almasav és citromsav, valamint nyálkacukor és pektin is. Éretlenül
mártásnak teszik el v. éretten fogyasztják. Bort
is csinálnak belle. Virágját a méh szereti, cserjéje kerítésnek jó, s benne a hasznos apró madarak

Az E.-bokrok nevelése legajánlatosabb tavaszdugványról vagy bujtásról kevésbbé szokásos nyár végén az idsebb bokrok letépett ágainak jó mélyre ültetése vagy a töosztás útján való
szal fás

;

szaporítás. A szaporítás után való évben a két
szemre metszett ílatal növénybl neveljük a bokrot, amelyen a 3-ik évben már termés szokott
lenni. Ez idtl kezdve a termre metszés abból
áll, hogy az elvénült, kitermett vesszket és a
szívesen költenek.
Az B.-t különféle alakban nevelhetjük. Leggya- csenevész új thajtásokat tben kimetszk, a
koribb alakja a közönséges bokor és a koronás többieket pedig felére, 1/3 -ára, vagy Vs"^''^ visszafáeska, melyen szebb és nagyobb gyümölcs terem, metszük ennek fideje a gyümölcsleszedés után
mint az elbbin, noha kell trágyázás, öntözés és van. Angolországban nyári csipkedóst is alkalgyümölcsritkítás alkalmazásával a bokrokon való maznak, úgyszintén gyümölcsritkítást, hogy nagy
termesztés indokoltabb és jövedelmezbb. A koro- gyümölcsöket kapjanak.
Az B. -gyümölcsöket nemcsak közvetlenül konynás fácskák nevelése nem nehéz. A fiatal jógyökerü
tövet kellen megmetszve áUandó helyére ültetjük hai fzési célokra használják, hanem ízletes beB a második év tavaszán a földnél elvágjuk. A ftteket is készítenek belle cukorral (Angolor;
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szagban kedvelik az E.-ízt vagyis az E.-jem-et)
az E.-bjl bort is készítenek, noha ez nem oly kedvelt,

mtnt a ribizkebor.

betegségei. 1. Rozsda. Az E.-t három
rozsdagomba szokta megtámadni a) d. Aecidium
Gross-ulariae Schm. nev gomba a leveleken, le-

Az E.

:

vélnyeleken, fiatal hajtásokon és a zöld gyiimölcsön vörhenyes foltokat alkot a levelek alján e
foltokon, továbbá a fent elsorolt növényrészeken
késbb fehérkarimáju kis bögrék képzdnek, melyekbl vörös por (aecidium-spórák) hull ki h)
a Melampsora epitea Kze et Schm. nev gomba
a levelek alsó lapján nagy narancssárga foltokat
okoz e gomba fejldésének két alakját (az uredo
c) a
és teleuto stádiumokat) a fzfákon éli át
Feridennium StrobiKleh. nev rozsdagomba is
megtámadja az E.-t, de csak azokat, melyek, hogy
fácskaalakot kapjanak, aranj-sirágú ribizkékie
(Ribes aureum) vannak oltva e gomba fejldésének egyik alakját (az aecidium-stádiumot) a sima
fenyn éli át, az E.-en csak uredo alakban éls;

;

;

;

:

—

Egressy

mek

kiegészítéséül birtokait a király az országhatározatával és a pápa beleegyezésével
Csáki Miklós csanádi püspöknek adományozta, a
Csanádi püspököknek kineveztetésük alkalmával
adott elme. Az E. (Torontál vm.ben) alapítója
in. Béla király, aki 1179. a Pontignyból meghívott cisztercitáknak adományozta. U. Endre az
egresi monostort, melyet a maga és francia származású nejének, Jolántának számára temetkez
helyül szemelt ki, várfalakkal vétette körül és az
apátság jövedelmeit gazdagította. 1241-ben a tatárok feldúlták az egresi monostort, de 1247. felépült újra és 1280. IV. László király ide vitette
a szent koronát és családi kincseit. Az apátságot,
mely még az Anjouk alatt is virágzott, a törökök
pusztítása döntötte romba. V. ö. Oltványi, A csanádi egyházmegye birtokviszonyai Bósz E., Az
egresi ciszt. apátság története (Budapest 1911).
Egresié, éretlen szóllbl sajtolt nedv, melyet
konyhai célokra és viaszfehérltéshez használnak.

gylés

;

Egrespatak, kisk. SzUágy vm. zilahi j.-ban,
1144 oláh és magyar lak., u. p. és u. t. Zilah.
Gör. kat. fatemploma 1638-ból való.
nev
Eg^ressns (lat.) a m. távozás, elmenetel.
Egressy (Galambos), 1. J^/k>5, a Nemzeti Színház ny. tagja, E. Gábor fia, szül. 1832 nov. 9.
Kassán. Mint hadnagy részt vett a szabadságharcban, a világosi fegyverletétel után közlegénynek
nev gomba, rendkívül veszedelmes, világosbarna sorozták be az oszti-ák hadseregbe, honnan 1860.
szöszös bevonatokat képez az összes zöld része- mint huszárfhadnagy lépett ki. Hajlama a szini
ken. Hazánkban 1908 óta van, legnagyobb mér- pálya felé vonta s apja vezetése mellett színpadra
tékben fertzött vidék Szentendre. Biztos védeke- lépett. Eleinte vidéken játszott, majd 1878-tól a
zésmód ellene 3°/o rézgálic tartalmú fujtatott kén- Nemzeti Színház tagja volt. 1904-ben nyugdíjba
nel való porozás, ami 3 évi állami felügyelet alatt vonult. Kiadta apja munkáit s írt visszaemlékevégzett kísérletek folyamán fényesen bevált. 3. zéseket. Müvei A színészet iskolája (Budapest
Korompenész. A levelek felületét vastag, letöröl- 1879); Etnlékeim az 1848 9. évi szabadságharc
ködik. 2.Lisztharmat.a)kMicrospliaera Grossugomba (európai lisztharmat) a
luriae Lév.
leveleken szürkés, könnyen letörülhet bevonatot
képez, amelyen késbb sárga, majd fekete szemcsék észlelhetek e betegség ellen a lombozatnak
kónporral való behintése használ. b) az amerikai
lisztharmat okozója a Sphaerotheca mors uvae

(1910)

;

;

:

het koromszer

idejébl

gomba támadása miatt

Petfi Sándor életébl (u. 0. 1909).
2. E. (Galambos) Béni, színész, színmíró és
zeneszerz, E. Gábornak testvére, szül. Lászlófalván, Borsod vmegyében 1814. Szinnyei szerint
1813. a borsodvármegyei Kazinczon megh. Pesten 1851 júl. 19. Tanítóból lett 1835 táján énekes

bevonat alakjában a Capnodium
salicinum Montg. nev gomba lepi be (1. Korompeimz). 4. Bogyótarkaság. Az éretlen bogyókon
apró, gyorsan nagyobbodó, barna foltokat, melyen
késbb sötétbarna szemecskék támadnak, a Ve)-micidaria Grossulariae Fékl. nev gomba okoz; e
a bogyók ideltt lehullanak. 5. Vörös redvesedés. Az E.-bokor fája elrohad
s rövid id alatt kivész e betegséget a bokor tövén
él taplógomba, a Polypurm Ribis Fr. okozza a
:

;

megbetegedett bokrok kürtandók, hogy a betegség
tovább ne terjedjen. 6. A leveleken szürke, barna
vagy fekete, késbb elszáradó foltokat 3 gomba,
ú. m. a Phyllosticta Grossulariae Saoc., Septoría
Grossulariae Westd. és a Gloeosporium Ribis
Mtge et Desm. okoz e betegségek ellen a beteg
;

lomb összeszedése és elégetése javasolható. 7.
Parakórság. Abban áll, hogy a leveleken szárnyalakú v. hosszúkás parakinö vések támadnak oka
;

a talaj túlságos nedvességében rejlik. Ritkábban
okoz érzékeny károkat.
Egres, égerfával bentt terület.
Egreshát (azeltt Vulsinka), kisk. Ung vm.
perecsenyi j.-ban, (isio) 623 rutén lak., u. p. és
:

n.

t.

Tiirjaremete.

Egreshely (azeltt: Felspusztaegres), kisk.
Szoinok-Doboka vm. betleni j.-ban, (1910) 1762
oláh lak., u. p. Ispánmez, u. t. Retteg.
Egresi apátság, 1500 tói kezdve, mikor a törökök pusztításai által megfogyott püspöki jövedelRécai

Sa^

Laeékona.

\'l.

JicH.

(u. 0.

1893)

;

Festett világ

(u.

0.

1906)

:

;

Havy Mihállyal

Milánóig gyalogolt
l&iS-ban kardalos lett
a pesti Nenizeti Színháznál s kisebb ének- és
drámai szerepeket is játszott 1848. honvéd lett s
több csatában vett részt. Komáromban Klapka seregével kapitulált mint fhadnagy s visszatért
karigazgatónak a Nemzeti Színházhoz. Zeneírói
mködését 1840. kezdte inkább naturalista volt,
de gazdag dallamforrással rendelkezett s át tudta
érezni a magj-ar bels világát. Dalai, hallgató nótái, körmagyarjai, népszinmüzenéi hamar elterjedtek s népszerkké valtak, mert volt bennük eredetiség, magyar zamat és bensóség. Bizonyos finomabb
hajlítás, nem közönséges dallamkötés s közvetlen
ihlettség jellemzik mveit; tágította a magyar népdalok formáját, s egy pár dala már a mdal keretébe is beilleszkedett Szózata, Elapka-induima,
Ez a világ, Télen-nyáron, Ereszkedik le a feln,
Kis furulyám stb. díüaí elévülhetetlen becsüek a
magyar zeneirodalomban. De más téren is nagyérdem mködést fejtett ki. Dávid 150 zsoltárát
orgonára alkalmazta. Szinmirással is foglalkozott. Két Sobri c. népszínmve igen kedvelt volt.
színész

;

1838.

s itt képezte tenorhangját.

:

;

Egrestö

Egri káptalan
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Erkel 3 legnépszerbb s legkihatóbb operájához,
ú. m. Báthory Mária, Hiinyady László, Bánk
bán, ö irta a szöveget, emellett több mint 50 színdarabot s 19 operaszöveget fordított magyarra.
3. E. (Galainbos) Gábor, színmvész, szül.
Lászlófalván (Borsod vm.) 1808.,megh. Budapesten
1866 július 30-án. Iskoláit Miskolczon végezte,
atyja ellenzése dacára a színészekhez szökött s
elször Rozsnyón lépett föl. Játszott Kassán,
Kolozsvárott, Budán s midn 1837. megnyílt a
pesti Nemzeti Színház, már jelentékeny névre
tett szert. Vasszorgalommal gyzte le a természeti nehézségeket s megersítette gyönge testalkatát és hangját. Játékát az akkori szavalóírány mellett megkapó természetesség jellemezte.
Mint rendez sokat tett a msor emelésére. Ö
emelte ki a feledésbl Katona Bánkbá7i-iéd;
Shakespeare elterjesztésében a magyar színpadon
neki van a legtöbb érdeme. A szabadságharc alatt
kormánybiztos és gueri Ha- kapitány volt, 1849.
kibújdosott Kossuthtal együtt Törökországba. Halálra volt ítélve, de 1850. hazatérvén, kegyelmet
kapott. A Nemzeti Színháztól eltiltották, ezalatt
vendégszereplésekbl élt, míg végre 1855. megengedték a vísszaszerzödést. Egy évi megszakítással élte végéig tevékeny tagjamaradtaszínháznak. Sürgette a színi iskola fölállítását, amit még
meg is ért 1864. s tanára is lett. 1866-ban Brankovics György szerepében szélütés érte a színpadon s még azon este meghalt. E. büszke, érzékeny, indulatos természetével sok ellenséget szerzett magának, de nagy tehetségét, nagy mveltségét, puritán becsületességét és lángoló lelkesedését senki sem vitatta el. A magyar szinészvilág
legnagyobb alakja, ki haláláig dolgozott, buzdított és tanított. Leghíresebb a nagy tragikus hsök
szerepében volt, de a vígjátékban is voltak kiváló
alkotásai. Fbb szerepei Coríolanus, Hamlet, Macbeth, III. Richárd, Othello, Bolingbroke, Bánkbán,
Petur bán, Grítti, Brankovics stb. Mvei Törvkországi napló (Pest 1851)
színészet könyve
(u. 0. 1866). V, ö. Szigligeti Ede, Magyar színészek életrajzai (Olcsó könyvtár) Molnár László,
E. és kortársai (Budapest 1908); E. emléke, kiadták fiai (Pest 1867) BakodczayF&l, E. és kora
:

:

A

;

;

;

(Budapest 1911).
Egrestö, kisk. Kis-Küküll vm. erzsébetvárosi
j.-ban, (1910) 728 magyar és oláh lak., gör.kat. fatemploma 1700-ból való; u. p. és u. t. Balavásár.
Egri, kisk. Szatmár vmegye szatmári j.-ban,
(1910) 1061 magyar lak., u. p és u. t. Mikola.
Egri, 1. György, néptanító és író, szül. 1861.
Egerben. 1884-ben lépett a tanítói pályára s végül
Jászberényben áll. elemi iskolai igazgatóvá nevezték ki. Irt meséket, gyermekdalokat, tanügyi
cikkeket a népiskolák számára irt Abc-és könyvét 8 egyéb tankönyveit a székesfváros pályadíjjal tüntette ki, s azóta országszerte használják.
Több százra
meséibl és elbeszéléseibl önálló könyvben megjelentek Karika király haragja. Apróságok az egri várból, Erdön-mezön,

a drámai, mint a komikai szerepekben
nész volt.
3.

kitn

szí-

E. Kálmán, színész, szül. Nagykárolyban
megh. Kiskunhalason 1907 nov. 27. Mint

1842.,

vidéki színész bejárta az egész országot, 1889.

Miskolczon társulatot is szervezett. A budapi-.^íi
Népszínháznak is tagja volt rövid ideig. Egyike -sul t
a legkedveltebb vidéki népszinménekesekaek.
4. E. Lukács, az unítárízmus egyik legels liirdetje Magyarországon, Egerben született. J55Sban Kolozsvárott mint magyar prédikátor, iskolában és templomban Basilíus Istvánnak és Dávid

Ferencnek tiszttársaként mködött. Egerbe átjvén, itt már az unitárízmus szellemében fejtegette a Szentháromság tanát. Több zsinaton pró-

t vallási elveitl, de , bár bör-

bálták eltéríteni
tönbe is vetették,

h

maradt azokhoz. Noha 1570.
egy tételeit megtagadó hitvallást, még
1573. is fogva volt. További sorsa ismeretlen.
Egri bor. Az egri bikavér a kadarkából készült
kitn minség, igen ers és kiváló zamatú vörös bor. Az E.-vidék Heves vármegye egri járását
és Borsod vármegyébl Andornak, Ostoros, Kístálya, Noszvaj, No vaj és Szomolya községeket
foglaljamagában. A szllkfelújításánálakadarka
szkebb térre szorult ugyan, mintaíilloxera eltt
volt, de a vörösbortermelés most is tekintélyes.
Egri érseki nyomda, 1756. alapította cpüspöki
nyomda» címén Barkóczy Ferenc gróf egri püspök. 1761 óta a nyomdát érsekinek nevezik. Els
nyomdásza Royer Ferenc Antal 1758-ig, utána
Bauer Károly 1764-ig, a nyomda újabbkori vezeti közül lovag Tóth István a legnevezetesebb
(1860-tól), ki 1865-67-ig e nyomdában állította
el az els magyar nyomdász-szaklapot ((Gutenberg-' címmel.
Egri érsekség, I. Egri püspökség.
Egri hal, egri ponty, 1. Csellé.
Egri káptalan, alapítójának régebben Szent
Istvánt tekintettélí, azonban valószín, hogy önálló megalakulása a szent Chrodegang-féle regula
értelmében lassankint fejldött a püspökkel szerzetesi életmódban együttél kanonokok rendjébl.
1150 táján kezdett a közös élet fegyelme bomladozni, 1200 körül pedig már külön élnek a káp-

aláírt

Az önállóságért folytatott küzdelmekben megizmosodva, az E. a XIV. sz. végén
már hatalmas testület és már a XIII. sz.-ban mint
hites hely mködik. A XVI. sz.-ban az E. élén a
talan tagjai.

voltak r-, olvasó-, énekl- és mesterkanonokok. A lutheránízraus terjedése ós a török veszedelem okozták, hogy az E. kanonokjai
kiszorultak a várból, majd 1596., mikor Eger török kézre került, a káptalan Kassára keiiilt. Innen Bocskay hívei zték el és az 1606-iki békekötés értelmében Nagyszombatba helyezték át,
ahonnan 1613. Jászóra ós 1649. újra Kassára
költözött a káptalan. A visszatérés idején 1687. a
káptalannak |8 tagja volt. 1723-ban ismét hites
hely lett. Jelenleg 14 javadalmas és 8 címzetes
kanonok van az E.-ban. V. ö. Békefi Rémig, A
Bohókás tötienetek, Mátyás király, Jókai Mór magyarországi káptalanok megalakulása stb.
élete, Versikék, Igaz is nem is.
(Kat. Szemle 1901-ik évf.)
Jerney, A magyar2. E. János, színész és színigazgató, szül. Eger- országi káptalanok és konventek (Magy. Tört.
ben 1810., megh. 1846. Az egri akadémia bölcsé- Tár. II.) Balásy P., Az egri egyházm. alakulása
szeti osztályából lépett a dzinpadra, melyen úgy (Egri Emlékkönyv).
prépost állott

;

;

men

:

;

;

B.-et; a bátorságra, hsvéghezvitelére értik Eger várának 1552-iki
híres védelme után keletkezett.

Egri név, kivívta az

tett

;

Egripo, 1. Euhea.
Egri ponty (állat), a fürge

csellé

(Phoxinus

laevis Ag.) népies neve. L. Csellé.
alapí-

tásának és els fejldésének történetét közelebb-

rl nem

ismerjük. IV. Bélának 1261. kiadott új
adománylevele szerint « Szent István mint az ország els fejedelme és apostola Szí. János apostol
és evangélista egri egyházának csodás módon volt
alapitója és adományozója)). A püspökség hatáskörébe tartozott a XIII. sz.-ban Borsod, Abaújvár,
Zemplén, Ung, Szabolcs, Zaránd, Külsszolnok,
Hevesújvár, Bereg és Ugocsa vármegyék ekkor
még néptelen területe. A nagy kiterjedés egyházmegyével arányban állottak az egri püspök
birtokviszonyai és kiváltságos helyzete. Ha a magyar királynak negyedik fiia született, annak nevelésére, erkölcsi és anyagi támogatására e szék
fpapja volt hivatva. A mohácsi vészig Catapán,
Küit, aki az aranybullát kiállította, II. András,
Kanizsai János, Eangoni Gábor, Rozgonyi Simon,
Bakács Tamás egri püspökök a királyi udvar és
az ország kancellárai voltak, közülük többen orsiíágos ügyekben mint követek jáiiak el és a XV.
sz. végétl Heves és Külsöszolnok vmegyék örökös fispánjai voltak az egri fpapok, kiknek jobbágyai püspöki tisztek bíráskodásai alá tartoztak
és királyi adóktól és vámoktól mentesek voltak.
A protestantizmus terjedésével nagy változások
érték a püspökséget. Javainak nagy részét Perényi Péter elfoglalta, a püspök a káptalannal
együtt az alsó városba szorult s midn Eger
1596. török kézre került, elzettek. Eger visszavételével 1687. és az ellenreformáció terjedésével
-javult ismét az E. helyzete, melynek fpapjai közül többen a káptalan jeleseivel vállvetve buzgólkodtak a katolicizmus visszaállításán. A már említetteken kí\1il az E. fpapjai sorában politikai
és kulturális szereplésük révén számosan kitntek.
II.

Dénes és Rangoni bíbomo-

nokok, Dóczy Orbán nádori helytartó,
és utóda
Bakács Tamás a szent korona rei, Újlaki Ferenc
és Radeczi István I. Ferdinánd, Rudolf és Maximilián helytartói, Radécsy István és Szuhay István királyi kincstárnokok voltak Oláh Miklós,
Verancsics Antal és mások irodalmi hírnevet sze;

E. óriási területét már Erddy Gábor
gróf püspök 1733. több püspökségre akarta fölosztatni. A káptalan ellenállása akkor meghiúsította e terv kivitelét. Csak 1804. VU. Pius bullájával létesült a fólosztás, mely alkalommal a régi
R. területébl kihasították a kassai és szatmári
püspökségeket (l. o.) és az egri megyét érseki
reztek.

hatta el székét, melytl utóbb megfosztották, Bartako\ics Béla s ennek halála, 1873 óta Samassa
József bíbomok, aki mellé 1912. utódlási joggal
Szmrecsányi Lajost nevezték ki coadjutomak.
Az érseki fmegye négy fesperességre és 23 esperességre oszlik plébániáinak száma 200. Az
érsekség területén v.m 22 apátság és 12 prépostság. Kiterjed Heves, Borsod, Szabolcs és Hajdú
;

Egri püspökség, egri érsekség. Az E.

Estei Hyppolit, Szécsi

Egyadó és több adó
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Egri név

Az

rangra emelték, melynek fön hatósága az egyesült Heves, Küla'iszolnok, Borsod és Szabolcs
vmegyókre, a hajdúvárosokra, a Jász- és Nagykunkerületekre szorult. Az E. metropolitai fenhatóságá alá rendelték a régi területbl kihasított
két új püspökségen kívül a rozsnyói és szepesi
püspökségeket is. Az els egri érsek, Fuchs Ferenc 1804; nov. 15. foglalta el székét. Utódai voltak Fischer István báró, Pyrker László, Lonovics
József, aki a szabadságharc idején nem foglal-

vmegyére, valamint Jász-Nagykun-Szohiok vm.
nagyobb részére. Híveinek száma (1901) 619,343.
Egrügy, a hunyadvmegyei Csema folyó feledésbe ment régi magyar neve. Említi pl. László
erdélja vajda 1302. oklevelében (fluvius Egrug),
de már Nagy Lajos korában a szláv eredet Cserna
név is feltnik (1380. Chamavyzy néven) s ké-

sbb teljesen kiszorítja amazt
Égsark az a két

pont,

(Földr. Közi. 1888).

mely az égboltozat

lát-

szólagos forgásában nem vesz részt. Az ezeket
összeköt egyenes az égtengely. L. Ég.
Ég színe, 1. Égbolt kék színe.
Égtájak v. világtájak, 1. Ég és Világtájak.
Égteke az égboltozatot s a rajta lev csillagokat ábrázoló gomb.
Égtengely y.inlágtetigely, azaz egyenes, amely
köriil az ég egy csillagnap alatt K.-rl Ny. felé
forogni látszik. Valóságban ez a Föld forgásten-

h.Eg.
Eguilaz, Luis, spanyol drámaíró, szül. Jerez de
la Pronterában 1830., megh. Madridban 1874 júl.
21. 1853-ban Verdades amargas c. darabját nagy
sikerrel adták el Madridban. Számos vígjátékát
morál-íilozóflai irány s bizonyos világfájdalmasság jellemzi. FelemUtendk La cmz del matrimonio; Los soldados de Plomo; Álarcon, Las
querellas del Rey Sabio, melyért a királynéjától
III. Carlos parancsnoki keresztjét kapta.
Égvény, az alkáliák elavult magj^ar neve.
Egy (1), az els a természetes számok sorában.
A megszámlálható, v. megmérhet mennyiségek
közül egynek a számbavételét fejezi ki.
A zenében többféle jelentsége van a) a zeneelméletben a prímet jelenti b) a polifóniában a legfels
szólamot cJ hegedre írt zenemvekben valamely
hangjegy felett a mutató-, zongorára írt zenemvekben pedig a hüvelykujjat jelenti, d) orgonamvekben (a pedállal szemben) a láb nagy ujját.
Kivétel az angol ujj-jelzés a zongorán, mely 1 alatt
a mutatóujját érti, míg a hüvelykujjat vagy x-el,
vagy nullával szokta jelezni e) valamely megismétlend zenei részlet végén az els izben játszandó utolsó taktust jelenti.
Egyadó ée több adó. Minden országban és
minden idben szedett többféle adóval szemben
már igen régen föhnerült az egyetlen adó eszméje, de csupán elméleti jelentsségre tudott szert
tenni. Legkiválóbb képviseli a íiziokraták voltak, akik a földben látták az egyedüli termelési
tényezt, csak a földmlvelést tartották termel
foglalkozásnak és e közgazdasági felfogásuknak
megfelelen egyedül a föld tiszta hozmlékát a
földjáradékot akarták adóval terhelni. Egyetlen
adójuk (impöt unique) a földadó lett volna. A jövedelmi adóztatással kapcsolatban az elméletben
újabb hívei is támadfcik az egyetlen adó eszméjének, akik az állam összes szüks^leteinek fedezésérl egy általános, tehát mindenkire kiterjed,
:

—

:

;

;

;

:

18*

-

EgyAssú hiperboloid
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-

EgryedárusAgr

progresszív jövedelmi adó alkalmazásával akarEgyed, kisk, Sopron vm. csornai j.-ban, (i9io)
nak gondoskodói. Gyakorlati szempontból csak 1094 magyar lak., vasúti állomás, posta- és távaz adókezelés egyszersége és olcsósága szól az iróhivatallal. 1831-ben itt találták (Festetics

egyetlen adó mellett, de alkalmazását kizárja,

hogy az egyetlen adónak az állam óriási szükségleteire való tekintettel igen nagy bevételeket kellene szolgáltatnia. Az ennek következtében jelentékeny adóterhet több adónak alkalmazásával,
azoknak teljes adórendszerébe való foglalásával
könnyebb megosztani, igazságosabbá és elvisel-

hetvé

tenni. Az egyes országok adórendszere különben is a történeti fejldós eredménye, a fejldés iránya pedig nem kedvez az egyetlen adó
eszméjének.
Egyágu hiperboloid, 1. Másodrend felület.
Egyárnyékuak, 1. Arnyéktalanok.
Egybankrendszer, 1. Jegybankok.
Egybeforditás (ném. Beidrehen, dl. métere in
panna, ang. to heave to), a hajósok nyelvén az
a vitorla-manver, melynek célja a kifeszített vitorlákkal haladó hajónak megállítása és lehetleg egy helyben tartása, a horgonynak kivetése
nélkül. Ennek eszközlésére a vitorlákat úgy kell
állítani, hogy egyik része elre, a másik része
pedig szembe hordjon, midn a szélnek két ellentétes hatása egymást megsemmisítvén, a hajó sem
elre, sem hátra nem megy oldalt azonban a szélenyhe felé kevéssé mindig letereltetik.
;

Egybekelés (conjugatio, syzygia, zygose), két
egysejt lény ideiglenes, átmeneti összefüggése
sejtmagjának kicserélése céljából. Leggyakoribb a
csillangós ázalékállatkáknál (Infusoria), melyeknek kétféle magjuk van, jelesen nagy- (macronucleus) és kis magjuk (micronucleus). Az egybekelés folyamán a nagy mag szétesik ós feloldódik a kis mag kétszer osztódik, úgy, hogy négy
kis mag keletkezik. Mindegyik egyénben a most
említett négy kis mag egyike ismét osztódik
ezek egyike alkotja a maradó, másika a vándor;

A vándormag

A

kicseréldik, vagyis az
vándorol és az
ott lev maradómaggal egyesül, viszont a
egyén vándormagja az
egyénbe vándorol és
az ott lev maradómaggal egyesül. A vándorés maradómagból keletkez magból többszörös
osztódás után keletkezik az új kis- és nagymag,
mire az egybekel egyének ismét különválnak
egymástól. Némely búvár E.-nek nevezi a csírasejtek, továbbá bizonyos egysejt véglények állandó összeolvadását is, mások ezt a folyamatot
copulatio néven élesen elkülönítik az E.-tl, melyet conjugatio névvel jelölnek.
Egybeolvadás, lélektani mszó, több elemi
résznek oly eggyé való válását jelenti, melyben
az egybeolvadt elemeketnem különböztetjük meg.
így pl. ha valamely eleven szemlélettel régibb
emlékeket egyesítünk. De némely pszichológus
E.-on másnem, mechanikai úton keletkezett kapcsolatot is ért, pl. tér- v. idbeli kapcsolatokat,
a hangok világában a fels hangok kapcsolata az

magot.

egyén vándormagja a

B egyénbe

B

A

alaphangokkal, ámbár
kulás támad.

itt

rendesen egységes

ala-

Vince gróf jószágán) azt a nevezetes. Isis tiszteletére szolgáló áldozó ibriket, mely egyéb régiségekkel arról tanúskodik, hogy E. vidékén az ókorban Isis tiszteletére templom állott. Az ibrik jelenleg a Nemzeti Múzeumban van. V. ö. W. Jankóurich Miklós,

Az

B.-en találtatott ékesmívrl. Isis

egyptombeli tiszteletére szolgáló valóságos ibrik
(A magy. tud. társ. évk. L köt. 1833).
Egyed (lat. Aegidius), szent, szül. Athénben 640
körül, megh. 721—725. között. Örökségét a szegények között osztotta szét, s Franciaországba
ment, hol a Rhone folyam torkolata mellett lév

pusztában kis sátort készített magának és

itt

rometeóletet élt. Késbb állítólag Szt. Benedek
szabályai szerint szerzetházat alapított, melynek
apátja lett. Reliquiáit Toulouseban rzik. Ünnepe
szept. 1.

Egyed (állítólag a Budaméry-családból) tárnokmester s pozsonyi fispán,testvérével, Gergely vas
V megyei fispánnal s magával Finta (1. o.) nádorral
is egyetértve, V. Istvánnak 1272. történt halála
után azon lal kísérletet tett, hogy IV. Lászlót a királyságtól megfossza. Székesfehérvárott el is fogták a gyermekkirályt s betörtek Erzsébet anyakirályné szobájába, hol súlyosan megsebesítették
a királyné udvarbiráját, Csák Domonkost. Miklós
erdélyi vajda azonban leverte a palotaforradalmat
s megszabadította a királyt, mire E. és testvére
Ottokár cseh királyhoz menekült, kinek kezére juttatta több végvárral együtt Pozsonyt is. Árulását
a cseh király Laa, Neuenburg, Stockerau és Kreuzenstein birtokával jutalmazta, B. azonban csak-

hamar megbánta tettét, félév múlva visszatért hfizájába s JPozsonyt IV. László hségére esketto.

A

király macsói és boszniai bánná tette s 1274
1275-ig a tárnokmesteri méltóságot is reá ruházta.
Élénk részt vett most ináraz Ottokár ellen viselt
hadjáratokban s urának sok szolgálatot tett.
Egyed Antal, mfordító és költ, szül. Székesfehérvárott 1779 jÚQ. 13., megh. Dunaföldváron 1862 aug. 27. A középiskolát szülhelyén végezte. Virág Benedek hatása alatt. 1801-ben a
pécsi szemináriumba lépett s két év múlva pappá
szentelték. 1803—1807 közt több helyen káplánkodott, majd paksi és dunafóldvári plébános, 1832.
apát lett. Az akadémia 1833. levelez tagjává
választotta. Az irodalomban 1823. Ovidius fordításaival tnt fel P. Ovidius Naso bús verseinek
elegyedik könyve, majd nagyobb gyjteményeket
tett közzé
r. Ovidius Naso keservei, öt könyv,
(Székesfehérvár 1826 és Pest 1847) és Ovidius
pontusi elégiái (Pest 1839). Késbb Tibullust fordította, Albius Tibullus elégiái négy könyvben
(Buda 1845), s 1852.Pesten kibocsátotta az Ovidiusféle Átváltozások fordításának három füzetét. Fordított szent énekeket is
Egyházi hymnusok a
római breviáriumból (Pest 1835). Eredeti költeményei részint elégiák, részint vallásos énekek.
;

:

:

Egyedáruság (lat. monopólium), valamely jószág eladásának, tehát kínálatának egy tulajdoEgybibeszálúak (növ.), 1. Egytermösek.
Egycsülküek (Solidungula, Solipoda, áiiat), a nos V. birtokos, esetleg azoknak egységes cso-

Ló-félék (Equidae) régibb neve. L. Ló-félék.

Egyed,

1.

Egyén.

portja kezében

összpontosulása

;

az B. tárgya

azonban nemcsak szoros értelemben vett jószág,

-

Egryedi apátság

munka v. személyes szolgálat is lehet. A
kínálat egj*esítése ugyanerrl a részrl egyúttal
a kereslet egyesítésére vezet, amint azt pl. a
dohány-E.-nál látjuk, ahol az állami E. hatása
nemcsak a dohánygyártmány eladásában, hanem
a belföldi dohányanyag megvételében is nyilvánul.
lianem

Egyén
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ték egyik els
M. Muz. 1853.

mvelje

nálunk. V.

ö.

Toldy, Új

II.

Egyedül üdvözít egyház, a katolikusok egyik
leggyakrabban félreértett és igaztalanul megtámadott dogmája (extra ecclesiam nulla salus), mely
szerint egyedül a kat. egyház a Krisztus által ala-

mink pított egyház s így egyedül benne találhatók fel a
bizonyos jószágoknak ritkasága v. egyes mvé- Krisztus által az emberek üdvözítésére alapított
szeknek kiváló egyéni kvalitásai, v. mesterséges eszközök. De ez a dogma korántsem mondja azt,
okokra, mink az összebeszélések, bizonyos tech- amivel vádolni szokták,hogy minden nem-katolikus
nikai elnyöknek titokban tartása, ahová a kar- okvetetlenül elkárhozik. IX. Pius pápa enciklikátelleket és trösztöket is soroznunk kell. De a mes- jában (1863 aug. 10.) világosan kimondja, hogy
terséges E.-ok közé tartoznak az államhatalom azok, akik önhibájukon kívül nem tagjai a kat.
intézkedésein és az állami jogrenden alapuló B.-ok egyháznak, ha egyébként Isten parancsolatai szeis ilyenek voltak régen a céhek és egyes keresk. rint élnek, Isten irgalma és könyörületessége áltársaságok kiváltságai, ma pedig a szabadalmak tal üdvözíílhetnek, minthogy Ist^n azt, aki nem
és hasonló jogok. Ide tartoznak továbbá az állami vétkes, nem taszítja kárhozatra.
E.-ok is, melyeket hazai pénzügyi jogunk állami
Egyek, nagyk. Hajdú vm. központi j.-ban, (1910)
jövedékek-nek nevez, mink nálunk a dohány-, 5154 magyar lak. vasúti állomás, posta-, táviróSÓ-, lottó-, puskapor- és az italmérési jövedék to- és telefonállomás. Lakóinak egy része a XVIH.
vábbá legújabban a földgáz és a petróleum. Az ál- században az aradvármegyei Kisperegre telepelam ezeknél az E.-oknál bizonyos fogyasztási adó dett át.
természet jövedelmekre akar szert tenni az E.
Egyén, egyéniség, egyediség, egyed (lat. indiviútján. Az E.-okat meg szokás még különböztetni duum). A latin kifejezés jelzi a szó jelentését, E.
aszerint, hogy maguk a termelk közvetlenül, az, ami oszthatatlan, de nem abban az értelemvagy pedig a második kéz, a kereskedelem élve- ben, hogy egyáltalán nem áll részekbl, hanem
zik az E. elnyeit, esetleg a termelknek minden ami olyan, hogy ha elosztjuk, elveszti mivoltát,
haszonrészesedése nélkül. Az elbbi esetben ter- nevét. Ily értelemben voltakép csak az egj'szer
melési, a második esetben kereskedelmi E.-ról testek (atomok, mónászok) és az organizmusok
beszélünk (ring, comer). Az E. gazdasági hatása E.-iségek az organizmus részei egymáshoz tartozfleg az áralakulás befolyásolásában és az ebbl nak e részek külön nem maradhatnak életben,
származó haszonban nyilvánul (monopolárak). Az s az egész e részek nélkül nem az, ami volt, többE, birtokosa a maga követelését minél teljesebb nyire nem is élhet tovább. Mert az organizmus
mértékben igyekezik érvényesíteni és az árala- egység, melyben a különböz orgánumok közös
kulásra való befolyása verseny hiányában igen életcélt szolgálnak. A természetrajz tényei azonkönnyen túlzásokra és esetleg az államhatalom ban e meghatározás ellen is kétségeket támasztabeavatkozására vezethet (ármegállapítás, hatósági nak. Az organizmus bizonyos részek elveszte után
verseny). Ezektl az E.-októrjelentékenyen el- is megmaradhat az ember, az állat bizonyos testtérnek azok az állami E.-ok, amelyeknél a cél nem részek nélkül is megél, a növények egy része újra
az áralakulás révén elérhet elny, hanem az teljes növénnyé nhet föl ez utóbbi esetben az
ág
összeség érdekeinek minél megbízhatóbb és töké- stb. külön E.-e ? Alsóbbrend állatoknál is az állat
letesebb kielégítése. Ilyenek a posta, táviró és egyes részei sokáig önállóan élhetnek, pl. a gatávbeszél, az állami vasutak, a bankjegj'kibocsá- landféreg egyes izei, st bizonyos részek, pl. a
tás stb.
Virágállatok, Turbellariák, tengeri csillagok leEgyedi apátság, bíharvármegyei apátság, mely szakított részei egész állattá egészíthetik ki mavalószínleg a Gutkeledek alapítványa s a ben- gukat. Különösen nehéz az egyén fogalmának
céseké volt. A XIII. sz.-ban írt Váradi Regestrum megállapítása a bimbódzás útján létesül állatemlékezik elször az E.-ról, mely már a XIV. sz. telepeknél, amelyek, mint pl. a Siphonophorák,
folyamán elszegényedett és 1364. a flusított Doby több különböz érték egyes állatokból állanak,
Erzsébet kegyurasági jogával együtt a Zudar (1. melyeknek mindegyike mködésénél fogva a
0.) család birtokába ment át. Az E.-ot 1791 óta magasabb rend állatok szervéhez hasonlítható,
mint címzetes apátságot adományozták. V.ö. Bii- de morfológiailag föltétlenül külön egyén. Azért
nyitay. Az E. története (Nagy- Várad 1880).
voltakép csak az emberre alkalmazható szoros
Egyedi képzet, 1. Altalános.
értelemben az E.-iség fogalma,
neki van oly
AzB. visszavezethet természetes okokra,

:

:

;

;

.

;

;

;

;

:

Egyediség 1. Egyén.
Egyeduralom, 1. Monarchia.
Egyeduta, kisk. Zala vm. letenyei j.-ban, (i9io)
1141 magyar lak. u. p. és u. t. Letenye.
Egyedáti Gergely, XVI. sz.-beli naptárkészltö,

sajátossága,

mely valóban oszthatatlan, mely

ki-

zárólag az övé, mely megkülönbözteti minden
más E.-iségtI az öntudat, melyrl közvetetlenül bizonyos, mely minden pillanatban megmondja neki, hogy ö
, hogy ugyanaz, aki
a nagj'szorabati érseki udvar gondviselje. Három volt. De az embernél is
tekintetbe kell venni,
Kalendárium-Áröl van tudomásunk, melyek az hogy az álomban öntudata szünetel, hogy az rült1.571., 1.572. és 1593. évre szóltak. «Cureloniai ségben egészen elvesztheti
öntudatát, s hogy a
Szaniszlo Jacobeius mestem krakói csillagász hipnotizmus sajátságos jelenségeiben
egy idre
után fordította, s az els Bécsben jelent meg. Az ketts öntudata lehet. (L.
Öntudat.) Az egyén
egyes hónapokra szóló verseket E. gyönge disticho- egységes, az egész állatvilágra és növényvilágra
nokba szedte s így egyszersmiod a görög mér- érvényes meghatározásának lehetetlensége
miatt
:

;

—
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Egryenes emelkedés

az állatokra vonatkozólag Haeckel kétféle egyént elfogadva az alkatrész E.-a annak az a súlykülönböztet meg, jelesen 1. élettani egyéneket, mennyisége, amely a gyiJksúlynyi hidrogénnel
ügynevezett Montokat, melyek önállóan meg tud- egyesül, vagy ezt reakcióknáí helyettesíti. Az
nak élni ós 2. alaktani (morfológiai) egyéneket, alkatrész B.-áf kapjuk, ha az alkatrész gyökúgynevezett morpJiontokat, melyek testalkotá- súlyát (v. atomsúlyát) osztjuk az alkatrész vegysuknál fogva önálló egészet alkotnak. Az utóbbi értékének számával. Ugyanez alapon vegyületek
egyén-csoportban az egyének 6 csoportját külön- E.-a is meghatározható vegyület E.-a annak az
böztetik meg. Ezek plasztidok, szervek, antime- a mennyisége, amely valamely alkatrész egy
rek, metamerek, személyek és teiepek.
E.-nyi mennyiségévei reagál. Ennélfogva vegyüTágabb és szokottabb értelemben E.-en vmely do- let E.-át megkapjuk, ha a vegyület molekulalognak V. személynek azt a sajátságát értjük, mely- súlyát (esetleg ennek sokszorosát) osztjuk a benne
nél fogva minden más ugyanehhez a fajhoz tar- szerepel, s a vele reagáló alkatrész, az ú. n.
tozó valóktól különbözik. Minden való pedig más hatógyök vegyértékének számával. Mivel a több,
ugyanehhez a fajhoz tartozó valóktól tulajdonsá- mint két elemi alkatrészt tartalmazó vegyület
gai minségében v. fokában, összeségében, e tulaj- molekulasúlynyi mennyiségében egyik alkatrészdonságok sajátszer összetételében különbözhetik. nek csak egy, másik alkatrésznek azonban több
:

:

:

:

Ennélfogva mennél gazdagabban van differenci- E.-nyi mennyisége szerepelhet, belátható, hogy
álva valamely faj, azaz mennél több tulajdonság az ilyen vegyületnek kiúönböz lehet az E.-a,
nyilatkozott benne, annál változatosabb lehet e aszerint, amint azt a reakciónál szerepel egyik
tulajdonságok kifejlóse és kombinációja, tehát V. másik alkatrészre vonatkoztatjuk.
Egyenérték, 1. Egyenl érték.
annál többféle E.-iség fejldhetik ki benne. Alsóbb
Egyenes, geometriai szempontból 1. Egyenes
rend organizmusokban kevés az E.-iség, az egyes
E. (észt.). Az egyenes vonal a legrégibb
példányok nem igen különböznek egymástól a vonal.
felsbb rend állatokban több az E.-iség (itt már építészeti és faragási motivumokhoz tartozott.
külön neveket adunk az E.-eknek), legtöbb az em- Átvitt értelemben az B. a költészetben, fleg a
berben, kiben a szellemi tulajdonságok azB.-ítés drámában a legrövidebb út a kezdet és a vég
mérhetetlen módját és számát teszik lehetvé. közt. A drámaíró rendesen E.-en siet célja felé,
Szkebb értelemben B.-iségnek azt az embert bár itt is meg vannak engedve a kitérések (1. o.).
mondjuk, ki ers sajátosságánál fogva kiválik a Az eposzban és a regényben az E. út kerülend,
mindennapi emberek közül.Legfontosabb az E.-iség E.-ség végre a jellemnek az a sajátsága, mely
fogalma a mvészetben az igaz mvész E.-iség, minden álnokságot, hízelgést, cselszövényt kizár.
Egyenes adó, 1. Adó.
ki bélyegét rányomja minden alkotására s alkoEgyenes ág, 1. Rokonság és Sógorság.
tásának minden részletére.
Egyenes arány. Ha két mennyiség között
A középkorban az EAtés elve (principium individuativus) nagy vitákra adott alkalmat. A leg- olyan az összefüggés, hogy az egyiknek 2- szeres,
elterjedtebb nézetek egyike volt, hogy a tér s id 3-szoros stb. növekedése (csökkenése) a másikadják az B.-ítés elveit. E probléma újabb fon- nak ugyanannyiszoros növekedését (csökkenését)
tosságot nyer a panteizmusban (1. o.), mely az vonja maga után, akkor a két mennyiség egyeE.-iséget a mindent magába foglaló egy valóval nesen arányos, vagy E.-ban van egymással.
szemben elenyészteti, ill. látszattá siilyeszti. (L. Ha ellenben az egyiknek 2-szeres, 3-szoros stb.
Pedagógiai szem- növekedése (csökkenése) a másiknak ugyanannyiSpinoza, Schúpenhaiier.)
szoros csökkenését (növekedését) vonja maga
pontból 1. Egyéni nevelés.
Egyenáram, 1. Elektromos áramelosztási rend- után, akkor a két mennyiség fordítottan arányos
V. fordított arányban van. Egyenesen arányos pl.
szerek és Dinamó elektromos gépek.
Egyenáramú gép, 1. Dinamoelektromos gépek. a test sebessége és az út, melyet a test bizonyos
Egyenérték, 1. Egyenl érték.
E., pan ér- id alatt leír, ellenben fordítottan arányos az id,
ték vagy paritás. A kereskedelmi életben fleg a mely alatt a test egy bizonyos utat leír és a sebeskülföldi pénzek, értékpapírok, váltók és árúk árá- ség, mellyel a test mozog.
Egyenes beszéd (lat. oratio recta), a szószenak paritásáról beszélnek. A paritás lényege az,
hogy a belföldi szokások (jegyzési mód) szerint rinti idézet, tehát els személyben és önálló monmegállapítandó az az ár, mely a külföldön talált dat alakjában. Pl. Jézus monda aHáromszor tajegyzési módon meghatározott árral lényegileg gadsz meg engem ». A nem egyenes idézetben nem
teljesen azonos. Pl. ha az osztrák hitelrészvény hagyjuk meg más szavait eredeti alakjukban,
tzsdei ára Berlinben 217*— ükkor az ennek meg- hanem csak tartalmuk szerint idézzük, 3-ik szefelel budapesti árfolyam 692"79, vagy ha a Kára személyben és mellékmondat alakjában. Pl. Jézus
Berlinben 85-01, akkor a M árának Budapesten monda Péternek, hogy Péter háromszor fogja
117-56-nak kellene lenni; olyan búzából, melybl megtagadni.
Egyenes bütüillesztés, amidn valamely szer1 bushel 30 s. és 2 d.-be kerül Angliában, nálunk
100 kg.-nak 13-— K-ba kell kerülnie stb. Az B. kezetnek részeit meghosszabbítás céljából a hoszkiszámításának módja legtöbbször az ú. n. lánc- szanti irányra merleges, ill. görbe vonalú szerkezeteknél sugárirányú két sík felülettel érintjük.
szabály.
Egyenértéksúly v. aequiválens-súly. Alkat- Az illesztés közvetít ragasztóanyaggal történherészek azon mennyiségei, amelyek egymással tik (enyv-, tapasz-, habarccsaD, de illesztjük
egyesülnek, v. reakcióknál egymást helyettesítik, a szerkezeti részeket ragasztóanyag nélkül is,
egymással egyenértékek. Ósszehasonlító-mér amidn aztán a nehézségi er okozta tapadás köt.
Egyenes emelkedés, 1. Ascensio recta.
egységül az egyvegyértékü hidrogén gyöksúlyát
;

—

;

—

—

:

,

t

EGYENES

—

2 Ko/un-, };( ~ ^ nnn-ii-nje Term. nagyság.
t. i/lu8Z\[& csótány (Pliyllodromia gi'rwiniu"
3. Nagy fülbemászü
bogár (Periplaneta orienMis) ; a) hímje, b) iiostenje, (J petetokja. Term. nagyság.
auriculario).
Kissé nagyítva.
4. Közönséges fülbemászó (ForftcuUi
giganien). Term. nagyság.
.

—

—

Lótetü (Qrynotdipa vulgáris), fészkével és fiataljánál.

Természetes nagyság.
9.

U. Vándorsáska

Mellette a földön jobb oldalt a
(i^;.v<í/«* mig^aiorlus) e's lárvája!
(P. danicus). Természetes nagyság.

íEgyeneaszám^vakt

cikkhez.

Vándor levélsáska

hamvas vándorsáska

(.

:arnyuak.

návAINAOV LEXKONA.

Egyenesentartó

Egyenesentartó (ném. Geradehalter) alatt
készüléket értünk, melynek alkalmazásával
a hát rossz tartását (keret hát) akarjuk javítani.
Az eddig közkézen forgó és sajnos, nagyon is
könnyen megszerezhet E.-k szerkezete oly tökéletlen, hogy céljuknak nem felelhetnek meg.
Viselésük nemcsak azért káros, mert a szíjak
erósebb meghúzása a gerincoszlop nagyobb megterheléséhez vezet s ez által a rossz tartás vagy
már jelenlev elferdülés fokozódik, hanem mert
az E. hatásában bízva
alkalmat ad arra, hogy
minden más szükséges gyógyeljárást elmnlaszolj"

—

—

Egryenes vonal

183

szunk. E.-t csakis szakorvos rendeletére s ellenörizése mellett szabad viselni.

Egyenesítés íkiegyene^ités, rektifikáció). így
nevezik a geometriában egy görbe vonal ívhosszának (akár számítással, akar szerkesztéssel) való
meghatározását.

Egyenes karú lépcs, 1. Lépcs.
Egyeneslátású prizma, 1. Amid-prizma.
Egyenesszárnyúak (Orthoptera, 1. a melléa Rovarok (Inseda) osztályának
egyik rendje. Az idesorolt rovarokra jellemz 1.
elüls pergamentszerü kemény szárnyuk, mely a
hátulsó puiább szárnyak befedésére való ; 2. rágó
szájrészeik és 3. tökéletlen átalakulásuk (hemimetabolia). Bels szerveik legjellemzbb tulajdonsága, hogy nagjszámú rövid Malpighi-edényük
van ebben és tökéletlen átalakulásuk tekintetében lényegesen különböznek a bogaraktól (Coleoptera), melyekre egyébként sokban emlékeztetnek. Nevüket pergamentszerü kemény elüls
számjruktól kapták. Testük alakja és nagysága
változatos. Többnyire megnyúltak, karcsúk, ritkán zömökek, rövid testüek. Vannak köztük alig
néhány mm. nagyságúak, de elérhetnek 30 cnu-t
is. Testük, miként a rovaroké általában, három
fj észre fejre, torra és potrohra tagolódik. A fej
rendesen nagy ; rajta vannak a szemek, csápok
és a rágó szájrészek. Szemük összetett, egyeseknek 2—3 mellékszemtik is van. A csápok
különböz alakúak. A tor 3
áll ; ezeknek hasoldalán vannak a járásra, futásra vagy
ugrásra alkalmas végtagok. A 2. és 3. torgyürú
hátoldalához csatlakoznak a szárnyak. Az elüls
szárnyak keskenyek, kemények és a potrohnak,
valamint a keskeny v. széles, puha, összehajtogatható hátulsó szárnyaknak védelmére szolgálnak. A potroh végén nagyon gyakran páros potrohfiiggelékek (cerci) vannak. Részint. növényekkel,
részint állatokkal táplálkoznak
sok fajuk (pl.
sáskák, csótányok) mérhetetlen károkat okoznak.
Többnyire a szárazon élnek. Vált ivarúak. A hímek rendesen nagyobbak a nstényeknél s színben, alakban, st néha életmódban is különböznek tlük. Petéiket vagy egyenként (pl. fülbemászó) V. csomókban (pl. csótányok, sáskák) a
földbe, nedves helyre rakják le. Átalakulásuk
tökéletlen, amennyiben a nyugvó bábállapot
hiányzik. Az egész földön el vannak terjedve
legnagyobb fajszámmal vannak képviselve a
trópusokon. A ma ismert fajok számát 7000-re
becsülik. Hazánkban 71 nem és 173 faj él. A leg-

kelt képet),

:

:

:

gyrbl

;

L alrend. Futók (Cursoría). Végtagjaik mérsékelten hosszúak, futásra alkalmasak. Legjellemzbb képviseli a Csótányok (1. Csótány).
II. alrend. Brszárnyúak(I)ermaptera).Elv}s
szárnyuk rövid,
kemény hátulsó szárnyuk csak ritkán alkalmas repülésre, többszörösen összehajtogatható és az elülsk alá rejthet.
Több fajnak hátulsó szárnya csökevényes. Küls

bmem,

:

alakjukban a kurta szárnyfeds bogarakra (Staphylinidae) emlékeztetnek, de oUós potrohfüggelékükrl(«oerci») könnyen feUsmerhetk. Idetartoznak a Fülbemászók (1. o.).
III. alrend. Lépkedk (Gressoria). Végtagjaik
vékonyak, hosszúak, lassú járásra alkalmasak.
Ide tartoznak a TáUos sáskák (Mantidae) és a
Botsáskák (Piiasmidae). Az elbbieknek legjellemzbb képviselje a hazánkban is mindenütt
közönséges ájtatos manó Glantis religiosa L.),
az utóbbiak közül említjük a Jávában honos
töviseslábú botsáskát íCyphocrania acanihopus),
a brazíliai füles botsáskat (Badeiia aurita), a
Fiume és Cirkvenica körül is található Rossi-féle
botsáskát (Bacillus Rossius Fabr.) és a levélhez
a megtévesztésig hasonló nyugatindiai vándor
levélsáskát (Phylliwn siccifolium L.).
rv. alrend. Szökdelök (Saltfdoiia). Hátsó végtagjaik hosszú, hatalmasan fejlett ugrólábak. Ide
tartoznak a Sáskák (L o.), a Szöcskék (1. o.) és a

Tücskök

A

(1. o.).

gyjtemények közül E.-ban a leggazdagabb a Magyar Nemzeti Múzeum gyjteménye.
V. ö. A Magyar Birodalom Állatvilága, HL köt,
Arthropoda (Budapest 1900>; Tümpel R., Die
Geradflgler Mitteleuropas (Eisenach 1901).
Egyenes vezeték, a gzgépek, gázgépek és az
ezeiez hasonló gépek dugattyu-rúdjainak egyenes
hazai

iránj'ban való vezetésére szolgál. Vannak rudazahengeres E.-ek. A rudazatos B.-ek között a legegyszerbb az ú. n. Watt-féle parallelotos, léces és

gramm. Watt himbás gzgépeinek dugattju-rúdjáí
kezdetben fogazott rúddal kapcsolta a himba homlokára ersített fogazott ívhez. Ezzel sikerült ugyan
a dugattyú- rúd eg5'enes irányú mozgását a himba
ivszer mozgására átvinni, de miután ez a fogak
okozta lökések folytán a gépen rázkódást idézett
el, ezt Watt csakhamar egy más elmésebb szerkezettel, az ú. n. Watt-féle parallelogramma! cse-

melyet 1784.

rélte fel,

talált fel s

a nagyobb him-

gzgépeken még ma is gyakran alkalmaznak.
A fekv gzgépeken ezeltt többnyire a léces
E.-et használták, melyek párosával egymás felett
elhelyezett négy vaslécból állanak. Az ily módon

bás

alkotott vezet-keretben csúsznak aztán a keresztfej

csapjába dugott öntöttvas saruk. Ezeket

ma

már nagyobbára kiszorította a minden tekintetben
célszerbb hengeres vezeték. L. Bajonett-vezeték.
Egyenes vonal, mint legegyszerbb geometriai
alakzat

nem definiálható,

de bizonyos tapasztalati

tények felsorolása mégis kelló világosságba he-

Egy kifeszített fonál, egy
vagy a mellékelt ábra szemlélete a két

lyezheti fogalmát.

kocka

éle,

Egyenes vonal.

régibb fosszilis E. a liasz-ból valók.
A lábak és szárnyak alkotása szerint az E.-at pont határolta E.-u köz képzetét ébresztik bennégy alrendbe osztják.
nünk. A tapasztalat arra tanít, hogy az E.-n köz

E^yenesvonalu felület

Egyéni nevelés
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egymásra következ azonos részekbl összetettnek gyobb mhelyekben erre a célra 3
gondolható és bármily kicsinyek is ezek a részek,
azokat újból feloszthatóknak gondolhatjuk. így
tehát, ha valamely B.-u közben bármily közel
egymáshoz két pontot veszünk fel, ezek közt okvetetlenül egy e pontoktól különböz pontja fekszik az B.-u köznek. B tulajdonságát az B.-u köznek folytonosságnak nevezzük. Ha az E.-u közt
akár jobbról balfelé, akár pedig az ellenkez irányban követjük szemünkkel, benne minden pont egy
meghatározott helyet foglal el, és ha egy tetszés
szerint választott pontjából akár az egyik, akár
pedig a másik irányban kiindulunk, a kiindulóponthoz többé vissza nem jutunk, tehát az E.-u
közben nincsenek csomó-pontok. Minden E.-u köz
mint egy másik része fogható fel, más szóval,
minden E.-u köz meghosszabbítható. Bz a körülmény annak a hipotézisnek a felállítására vezet,
hogy az E.-u köz része a pontok egy egydimenziós, mhidkét irányban haiárolatlan és folytonos
rendszerének, melyet E.-u rendszernek, v. pedig
E.-nak neveznek. Áz E. egyes részeinek elhelyezésében identikus pontrendszer.

A tapasztalat azt mutatja, hogy valamely észlelésünk körébe es B.-u tárgy helyét két végpontja határozza meg és minthogy az B.-u köz
meghatározza az egész B.-u rendszert, ennek
meghatározására is két pont elégséges. Ennek
a tapasztalati adatnak megfelel a geometriának
következ axiómája: Létezik egy egydimenziós
és részeinek elhelyezésében identikus, folytonos
rendszere a pontoknak (az E.), amelyet két pontja
meghatároz. Az axióma e fogalmazásában, tekintettel arra, hogy az nemcsak az úgynevezett
Euklides-féle geometriának, hanem a geometria
többi rendszereinek, fleg pedig a Riemann-féle
rendszer egyik alalgának, az ú. n. szferikus geometriának is alapul szolgálhasson, eldöntetlen
marad, vájjon az E. meghatározására szükséges

v. 5 egymástól
bizonyos távolságra állított hengert használnak,
még pedig úgy, hogy alul kett és felül egy, vagy
alul három és felül kett legyen és az alsó hengerek közeit a felsk kisebb-nagyobb mértékben
kitöltsék. A hengereket úgy állítják, hogy a két
sor közti hézag fokozatosan kisebbedik, úgy hogy
az els két henger által meghajlított lemez a többiek közül egyenesen és teljesen simán kerül ki.
A görbe drótot rendszerint 5 csiga közt egyengetik ki, melyek szilárd csapok körül forognak.
Egyik oldalon van három egymástól bizonyos távolságra álló csiga, melynek közeibe a másik
kett úgy illik, hogy a két sor közti hézag fokozatosan nagyobb legyen. Mind a lemez-, mind a drótegyengetö hengereket, ill. csigákat, állíthatóan
ágyazzák a gépezet állványába. A görbe síneket,
tartókat s más efféle durva hengerelt árút nyomással, a puskacsöveket a cs megfelel részére

mért fakalapács-ütéssel egyengetik

ki.

E., a tengerészetben {ném. Trimmen, ol assettare, franc, asseoir, ang. to trim), a hajórakománynak a hajóürben oly módon való elhelyezése
és helybenmaradásának biztosítása, hogy a hajó
fekvése szakszeren helyes legyen, tehát oldalvást ne dljön, merülése ell és hátul a kell
arányban, a súlypont fekvése helyes legyen. A
célszer és helyes B.-tl függ a hajó biztonsága
is, amennyiben a szél által megdöntött és a hullámok által ingásban tartott hajónál ily rakomány
könnyen az egyik oldalról a másikra ömölhet és a
hajónak felfordulását is maga után vonhatja. Ily
módon már számos hajó pusztult el.
3. E.,di könyvnyomdászatban a gépmesternek
2.

az a munkája, amellyel az egyenletes

és. tiszta

nyomást elkészíti. Hogy ez mennyi idbe és
fáradságba kerül a betk csekélyebb y. nagyobb
mérték kopottságától, a nyomtató sajtó állapotától, valamint a nyomtatvány minségétl függ.
pontpár tetszés szerinti-e vagy nem. Bz különben Mestermunkák és illusztrációs formák egyengea tapasztalat segítségével sem dönthet el, amely tése mindenesetre több idbe kerül, mint a közön-

csak addig adhat felvilágosítást, mig a két pont
észlelésünk körébe esik. Vájjon elállhat-e az az
eset, hogy nem minden két tetszés szerint választott pont határozza meg az egyenest, kapcsolatban áll azzal a körülménnyel, hogy az egyenest
nyíltnak v. zái*tnak tételezzük-e fel. A nyílt B. hipotézisének választása a geometria Euklides-félQ
és Lbatscliewsky- ^ Bólyai-féle rendszereire vezet, míg ha az B.-t zártnak tételezzük fel, a geometria Biemann-féle rendszeréhoz jutunk. Utóbbi
esetben két oly pont, mely az egész egyenest két
egyenl részre osztja fel, az egyenest nem határozza meg. Néhány matematikus a geometria kiinduló pontjául a távolság fogalmát választotta s
a síkot és az egyenest a gömbök egy rendszere
segítségével származtatta. Az els ilynem kísérlet Lethniz-tól származik, utána hazánkfia, Bo.

lyai Farkas és Lobatschewsky részletesen foglalkoztak a sík és B. ily módon való elállításával.

Egyenesvonalu

felület (sugárfelület),

1.

Fe-

lület.

Egyengetés, 1. a meggörbült tárgyak kell
alakra való igazítása. A fémiparban a hepehupás
lemezeket hideg állapotban sík lapra teszik és a
megfelel helyre mért ütésekkel kisimí^ák. A na-

:

séges könyv- és ujságformáé.

Egyéni, ami valamely egyénhez, mint t más
egyénektl megkülönböztet sajátság tartozik.
Egyéniek tehát a tulajdonságok, tehetségek, hajlamok, do az is, ami ezekbl szükségkép folyik
egyéni nézetek, érzelmek

stb. L.

még Egyén.

Egyéni adósságok azok, melyek valamely
üzlettulajdonosnak nem az üzlete körébl származnak. Magánüzletben ezeket az adósságokat
külön, a titkos könyvelésben számolják el. Társas
üzletben az egyes üzlettulajdonosok ilynem adósságai külön számlán kezeltetnek.
Egyéni balesetbiztosítás, 1. Biztosítás.
Egyéni cég, I. Cég ós Cégjegyzékek.
Egyéni jog v. az egyén joga, \. Személyiségi jog.
Egyéni nevelés. A növendékek neme, életkora, egészségi állapota, származása, életkörülményei, sokszor ezekbl fakadó sajátosságai, hajlamai megkövetelik, hogy a nevelés ezekhez saját
célja érdekében alkalmazkodjék. így válik egyéniessé, ami srégi követelmény és a sikernek
még akkor is feltétele, ha talán a nevelés csak
idomítani akarna ahelyett, hogy a gyermeknek
sajátosságában való, szabad kifejldését igye-

kezzék elmozdítani. Ez azonban korántsem

je-

—

Egryéniségr

185

—

Egyenjogruság

növendéknek minden, még reá s a közre del összeegyeztethet vallási hitelveknek és dogkáros egyéni vonásának is az ápolását, hanem máknak állami akadályozása ellenben nem igazolkivánja a hozzá mért módon való vezetést. Az ható. Ennek elismerésén alapszik pl., hogy oly valegyéni különbségek lélektani vizsgálatától a ne- lásfelekezeteknek tagjai, melyeknek hitelvei az
veléstan becses útmutatásokat remélhet a tömeg- esküt tiltják, eskütételre nem kényszeríthetk, e
nevelés azonban mindig kevés alkalmat enged az helyett fogadalmat kell tenniök. A vallásszabadságból következik az állam területén megengeegyénies eljárásra.
dett vallásoknak mindenben teljes egyenjogúsága,
Egyéniség, 1. Egyén.
Egyéni szabadságjogok azok az emberi jogok a feltétlen s teljes áttérési szabadság, a valláskülönbségbl kifolyó házassági akadálytól az ál(I. 0.), amelyek az embernek testi, gazdasági és
lelki szabadságát biztositják. Ily E. 1. a létjog, lami elismerésnek megtagadása, az eddig elismert
2. a személyes szabadság joga, 3. a becsület joga, ily akadálynak eltörlése, a vallásfelekezeteknek
4. a házjog. 5. a levél- és távsürgönj-titok joga, politikai egyenjogúsítása.
A nemzetiségi jogból az országban él nemzetití. a vagyonbiztonság joga, 7. a vallás- és a lelkiismereti szabadság, 8. a vélemény- és a sajtósza- ségek nemzetiségük tiszteletben tartását, nyelbadság, 9. iparforgalom-szabadság joga, 10. nem- vüknek az állami egység határai között szabad
zetiségi jog. Az állampolgárok megkövetelhetik, használatát követelhetik. Hazánkban a «nemzetihogy e jogaikat az állam meg ne sértse, sót élve- ségi egyenjogúság tárgyában* alkotott 1868-ik
vezetükben harmadik személyekkel szemben hat- évi XLIV. törvénycikk biztosítja a nemzetiségek
jogát. L. Nemzetiségi egyenjogúság, Sajtószabadhatósan megvédje.
A létjog megvédése egyfell az élet s a testi ság. V. ö. Beksics G., Az egyéni szabadság (Budaépség ellen elkövetett merényletek büntet meg- pest 1879); ConcJui Gy., Az egyéni szabadság és
torlásában, másfelöl a jognak védelmét célzó rend- a parlamentarizmus Angliában (Budapest 1888).
Egyéni számla, 1. Magánszámla.
ri megelz intézkedésekben nyilvánul. Azok,
E^énítés, valamely dolgot a maga egyéni
akik a halálbüntetés eltörlését szorgalmazzák
(abolicionisták), fkép az emberi létjogi*a alapít- határozottságában, azokkal a tulajdonságokkal,
ják érvelésüket. Ennek követelménye az is, hogj' melyeknél fogva az fajának más egyéneitl kürögtön bírósági (statariális) eljárásnak csak a leg- lönbözik, tünteti föl. Az E.-sel ellentétben az
a felfogás áll, mely a dolgot csak a maga lékivételesebb esetekben legyen helye.
A személyes szabadság joga, eltekintve annak nyegében ragadja meg, elvontan, általánosságbüntet védelmétl, nyilvánul a rabszolgaságnak, ban. A tudomány rendszerint nem egyénít, mert
a jobbágyságnak s urbémek eltörlésében, magá- a fogalmat, az egj-etemest keresi ellenben a
ban foglalja a szabad költözködés, letelepedés s vészet ftörekvése egyéníteni, a dolgot konkrét
kivándorlás jogát, a foglalkozásnem szabad vá- valóságában mutatni.
Egyénítés elve, 1. Egyén.
laszthatá'át, a hatósági letartóztatásnak, a törvény által meghatározott eseteken kivül, feltétEgyéni vagyon, társas üzletben a társtagoklen jogtalanságát. A jobbágyságot illetleg ha- nak azon vagyona, amelyet nem helyeznek az
zánkban az úrbér s úrbéri természet szolgálta- üzletbe. Ezen vagyon nem képezheti tárgyát a
tásoknak (robot), dézsma- és pénzbeli fizetéseknek társas üzlet könyvelésének, hanem az ület társ«örök idkres megszüntetését az 1848. IX. t.-c. tag külön egj'éni könyvelésében nyer elszámolást.
E^eigogns&g v. egyenrangúság (ném. Ebenmondta ki. A kivátidorlás jogát illetleg a polgároknak ehhez való jogát kétségbevonni s gya- bürtigkeit) a. m. egyazon rendhez tartozás. A
korlatát erszakkal megakadályozni nem lehet. Az germán népeknek, de kivált a középkori Németállamnak feladata az, hogy kivándorolt honosai- országnak születési rendekre oszlott társadalmáról lehetleg gondoskodjék, megóvja ket attól, ban számos jogviszony szempontjából lényeges
hogy kivándorlási ügynökségeknek áldozatul es- volt a személyeknek E.-a. Különösen a jogszols«iek. A becsület jogának állami elismerése a gáltatás terén (a bírónak, az eskütársaknak egyenbecstelenít büntetéseknek eltörlésében, a 4. és 5. joguaknak kellett lenni a peres féllel, perdönt
alatti jogok elismerése abban nyilvánul, hogy a bajvívásra csak egyenjogú hívhatta ki ellenfelét)
emitt jelentségét ma
.házmotozás, a magánlevelezés s táviratoknak le- és a házassági jogban
foglalása rendkívüli s a törvényben szorosan kör- sem vesztette el. A germán jogok s továbbá a
vonalozandó eseteken kívül csakis birói határozat német jog szerint a házasfelek E.-a feltétele volt
alapján eszközölhet. A vagyon- s tulajdonbizton- a házasság teljes jogi hatályának csak az egyenság joga nem engedi, hogy az állam polgárainak jogú
viseU térje nevét s címét, csak az egyenvagyona felett korlátlanul rendelkezzék s követeli, jogú ntl született gyermekek lépnek be atyjuk
hogy a polgárok vagyonának állami szükségle- családjának közösségébe, örökölnek atyjuk után
tekre 8 közcélokra igénybevétele, megadóztatás, a nem egyenjogú házasságból született gyermekisajátítás s a felsbbségi tulajdonjog érvényesí- kek ellenben az alacsonyabb rendi állású szült
tése által csak törvény alapján s a törvényes for- követik (das Kind folgt der árgeren Hand). A népmák megtartása, a kisajátítás különösen kell jogok korában egyedül a szabadság és szolgaság
kártérítés mellett történhessék meg. A 3., 4., 5. rendi ellentéte eredményezte a házasságnak nem
alatti jogok büntetjogi védelenmek is tárgyai. egyenjogú voltát, kivételével csupán a szász törzs
A vallás- s a lelkiismereti szabadságból kifolyó- jogvidékének, ahol nemes és nem nemes között
lag az állam a vallásnak oly, de csakis oly for- sem jöhetett létre egyenjogú házasság. A tulajmáját tilthatja meg, amely az állami társadalom donképen i középkorban, nevezetesen a jogkönyalapintézményeivel ellentétben áll. Az államrend- vek korában a közvetlenül a birodalom alá tarlenti a
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tozó (reichsunmittelbar) nemeseknek, azaz a birtokaikon tartományúri jogokat (Landeshoheit)
gyakorló s a birodalmi gylésen megjelen (reichsstandisch) fejedelmeknek (Reichsfürsten, 1. Herceg), grófoknak és báróknak, összefoglaló szóval
a fnemességnek (hoher Adél) a szabadok egyéb
osztályaival való B.-a megsznt. A fnemesi rennevezetesen az alsó
den kívül álló szabadok
közti rendi különbnemesség és a polgárság
ségek a házasságjog terén nem állapították meg
az B. hiányát (Ritters Weib hat Ritters Recht)
által
viszont a bármilyen szabad férfi vagy
jobbágy V. szolgarendüvel kötött házasság meg-

—
—

n

maradt nem egyenjogú házasságnak, st a magasabb rendi állású fél gyakran jobbágyságba, szolgaságba sülyedt (Trittst du mein Huhn, wirst du
mein Hahn). Egyébként az egyes fnemes családoknak autonómiájuknál fogva szabadságukban
állott enyhébb E.-i gyakorlatot (Observanz) követni vagy házi törvényeikben kifejezetten is ily
enyhébb szabályt megállapítani. A grófi s az ezek

-

Egryenközü

erk

bad ember, ha idegen rabszolgaleányt vett nül,
Szent István törvénye szerint rabszolgává lett
annál inkább szolgák lettek az ily házasságból
született gyermekek. Szabad nnek rabszolgaférjtl született gyermekei hasonL)an szolgasorban voltak. Amióta a rabszolgaság intézménye
Magyarországon
a XIII. sz. végével
elenyészett, nem egyenjogú házasságnak többé nincsen semmi nyoma. Mégis nómiképen tartozéka
a magyar jognak és éppen közjogi rendünknek

—

—

annak révén, hogy alkotórésze a magyar

királyi
család, az osztrák uralkodóház jogának, lévén
tudvalevleg a dinasztia a régi német birodalmi
fnemessóghez tartozó, még pedig altfürstUch
család. Az ú. n. pragmatica sanctio (1723. II. t.-c.
7. §-a Austriae archiduees) értelmében addig,

amíg a

jelenlegi, Mária Teréziától leszármazó
Habsburg-Lotharingiai család fennáll (az osztrák
és) a magyar trón örökösében megkívántató kellékek egyike az osztrák fhercegi család agnációjába való tartozás. Az osztrák fhercegi minsorából kikerült ú. n. neufürstlich családok leg- séget pedig, a Habsburg-családnak hatszázados,
többjének a XVI. sz. óta követett enyhébb gya- soha meg nem ingatott (és az egyetlen nem egyenkorlata folytán az összes neufürstlich és gróíi jogú házasság, tiroli Ferdinánd és W^elser Phicsaládokra nézve általában közönséges joggá lett, lippina frigye alkalmával gyztesnek bizonyult)
hogy egyszer nemes családnak (hercegi, gróíi v. obszervanciájához képest, egyes-egyedül osztrák
bái'ói címmel felruházott, de tartományuraságot fhercegnek egyenjogú növel kötött házasságás birodalmi rendiséget nem szerzett családok ból való születés adhatja meg. A pragmatica
tudvalevleg a fnemesi cím dacára az alsó ne- sanctiónak ily értelm autentikus interpretámességhez tartoztak) tagjával kötött házasság is cióját tartalmazza az 1900. XXXIV. t.-c, amely
standesgemáss házasság, nem Misshoirat (dis- becikkelyezi mint «a magyar trónöröklési törvéparagium). Mindezek az B.-i szabályok, neveze- nyekkel megegyezt)) Ferenc Ferdinánd kir. hertesen az B.-i jognak egyfell altfürstlich, más- cegnek a Chotek Zsófia grófnvel (aki nem reichsfell neufürstlich s gróíi házak szerint való bifur- stándisch grófi családból ered, hanem egyszer
kációja változatlanul fenmaradtak a régi német nemes, titulargráflich család sarja) kötött házasbirodalomnak 1806. bekövetkezett felbomlása után ságára vonatkozó és e házasságnak «nem egyenés fennállanak éljog gyanánt ma is. Az 1815-iki jogú, hanem morganatikus voltá)>-t elismer nyiBundesakte XIV. cikke ugyanis a területi fenség- latkozatát. A magyar fnemes családok közül
jogaiktól megfosztott és valamely szuverénné lett egyedül az Esterházy hercegi család tekintetik
Reichsstand alattvalóivá sülyesztett
raediati- egyenrangúnak, Ausztriában több ily család van,
zált
hercegi (Fürst) s grófi családoknak kifeje- mint a Liechtenstein, Windischgrátz stb. hercegi
zetten meghagyta E.-ukat az addig fennállott fo- család. V. ö. Göhrum, Gesehichtliche Darstelgalom szerint. A Bundesakte határozmányai alap- lung der Lehre der Ebenbürtigkeit nach gemeiján azután az 1825 aug. 19-iki Bundesgesetz és az nem Deutschen Recht (Tübingen 1846, 2 köt.)
1818 nov. 7-iki aacheni KonferenzprotokoU sza- Schulze, Die Hausgesetze d. regierenden deutschen
bályozták az E. kérdését a német frangú csalá- Fürstenháuser (Jena 1862—83, 3 köt.) Dungern,
dokra nézve. A régi birodalmi fnemessóghez Das Problem der Ebenbürtigkeit (München-Leipzig
tartozó családok tehát mindannyian egyenjogúak 1905) Schulze Herm., Lehrbuch des deutschen
egymással egyenjogúak továbbá a többi keresz- Staatsrechts (1881. 1.) Schiller Bódog, A pragtény szuverén, illetve hajdani szuverenitásuk- matica sanctio és a házi törvények, M. Jogásztól elesett családok. A római szent birodalom f- egyl. Értek. XXVI. k. 5. f. (1903); u.- a., Ebennemesi családjainak körén túl egyedül az orosz bürtigkeit und Thronfolge (1907).
császári házban áll fenn az 1820-iki házitörvény
Egyenközény, 1. Négyszög.
szerint B.-i követelmény. A nem egyenjogú szeEgyenközlap, 1. Hasáb.
méllyel kötött házasság is egyenjoguvá válhatik
Egyenközü (parallel), vagy párhuzamos, két
az atyafiak beleegyezése következtében az ily egyenes v. két síkgörbe, ha az egyikre emelt
konvalidáció hatályában soha többé meg nem merlegesek egyszersmind a másikra is merledönthet, sem az illet fnemesi család, sem ide- gesen állanak s ennélfogva eme közös merlegegen család részérl. Azt a nem egyenjogú házas- seknek a két vonal közé foglalt részei egymásságot, amelynél szerzdésileg eleve megállapít- sal egyenlk. E.pl. két egyenes, mely ugyanabban
tatik, mily vagyonjogok, min cím és név fogja a síkban van, de nincs (véges) közös pontjuk,
megilletni a nem egyenjogú házastársat és a leszár- vagy két kör, melyeknek közös a középpontjuk.
mazókat, morganatikiis házasságnak nevezzük. Ugyanazt jelenti, ha két síkról vagy két görbe
Magyarországon is találkozunk a nem egyen- felületrl azt mondjuk, hogy egymással E.
jogú házasságra emlékeztet alakulatokkal a rabEgyenközü erk. Ha két párhuzamos és egyszolgaság intézményének fennállása idején. Sza- irányú er valamely merev testen két, össze nem

—

—

;

;

;

;

;

Egyenközü körök

es

Egyenlet-rendszer
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pontban támad, akkor a két ert a mechanika

Egyenlet a matemxdikáhan két kifejezésnek
egy ered ervel lehet helyettesí- összekapcsolása az egyenlségi jellel nem más
teni, mely nagysági-a egyenl a két er összegé- ez, mint annak a feladatnak a kijelentése, hogy
vel, míg támadási pontja a két er támadási pont- a kifejezésekben elforduló egy vagy több ismejait összeköt egyenest oly pontban metszi, mely- retlen mennyiséget úgy keU meghatározni, hogy
nek távolsága a két támadási ponttól az illet er- az összekapcsolt kifejezések valóban egyenlkké
vel fordított arányban áll. Az ered támadási váljanak. Némelyek az üyen összekapcsolást am?pontja tehát közelebb van a nagyobb eréhez. Ha litikai V. feltételes egyenletnek nevezik, megkükettnél több E. hat valamely testre, akkor két lönböztetésül az azonos E.-tl, melyen egyenler eredjét a harmadik ervel, ezek eredjét a ség V. azonosság (1. o.) értend. Több egyidejnegyedik ervel összetéve s í. t., végre vala- leg kielégítend E. egyenletrendszert alkot. Az
mennyi E. egyetlen eredvé összegezhet, úgy, összekapcsolt két kifejezés az E. két oldala azon
hogy ez valamennyit helyettesítheti. Ez nagy- értékek v. értékrendszerek, melyek az B. által
kifejezett követelésnek eleget tesznek, az E. gyrtságra nézve egyenl az összes erk összegével
támadási pontját az E.-k középpontjának neve- kei, ill. gyökrendszerei : meghatározásuk az E.
zik. A nehézségi ernek alávetett testeket is ngy megoldása. A megoldáshoz az els lépés az E.
tekinthetjük, hogy azok összes anyagi pontjaira rendezése, vagyis oly egyenlet alkotása, melynek
E.-k hatnak, melyek a föld középpontja felé irá- ugyanazok a gyökei, de melynek két oldalán lenyulnak. Ezek eredje a testet az ú. n. tömegkö- hetleg egyszer kifejezések állanak. A rendezés
zéppontban vagy súlypontban támadja, s ha a egyik mozzanata pl. az E.-nek zérusra redukátestet ezen pontban alátámasztjuk, a nehézségi lása, melynél az E. jobb oldalát ellenkez eler hatása ellen védve van. (L, Egyensíily.) Ha jellel a bal oldalra átvisszük, a jobb oldal pedig
két párhuzamos er ellenkez irányú és külön- zérussá lesz.
böz nagyságú, az ered támadási pontja a két
Az egyenlet jellege csak a rendezés után ismertámadási ponton kí\ül esik, a nagyobbik er ol- het fel. Ha a zérusra redukált B. bal oldala oly
dalára. Az ered iránya megegyezik a nagyobbik kifejezés, melyben csak szoi-zás és összevonás forerével, nagysága egyenl a két er különbségé- dul el, akkor az E.-et algéyrainak mondjuk: ha
vel. Ha az ellentétes irányú két párhuzamos er ellenben az E. nem hozható üy alakra, akkor
egyenl, akkor erpárt alkotnak, melynek eredje transzcendens.
tételei szerint

;

;

nincs, hatása pedig csak forgatásban nyilvánul.

Pl.

Erpár.)
Egyenközü körök (párhuzamos, parallel vagy

(L.

ac«

algebrai B., mert
jez ki ellenben

— 2a;+3 =

cc* is

csak ismételt szorzást

fe-

;

szélességi körök), a föld- és a látszólagos égtekén

1=0

e^-f
az egyenlítvel cgyenközüen haladó körök. Az
egyenlíttl 23** 28'-nyire északra és délre es6 transzcendens E. Az egy ismeretlenes algebrai E.
E.-ket térít köröknek, s a sarkoktól ugyan- bal oldala ily alakú tagok összege cx"
hol c az
annvira es köröket sarkköröknek nevezzük. ismeretlentl ment együttható, az w kitev pedig
h.Eg.
közönséges egész szám (v. zérus). A mely tikban
Egyenleg úgy képzdik, hogyha két rovat, v. n a legnagyobb, az az E. legmagasabb tagja a
két oldal különbözetét vonjuk és ezen különböze- benne elforduló kitev az E.-nek foka. Tiszta az
tet azon oldalra Írjuk, amely oldal végösszege n-ed fokú egyenlet, ha csak a legmagasabb tagkisebb. Az E. lehet álladékbeli, eredmény-, átve- ból s egy állandó (az ismeretlentl ment) tagból áll,
zetési, felhasználási E. Utóbbi kett csak a g>'ári mint pl. ajs
7
0. Ahd-féle E.-eknek azokat
üzemben fordul el, az elbbi kett minden köny- nevezzük, melyek Galois-féle csoportjainak öszvelési nemnél szerepel. A vagjont és terhet ké- szes szubsztitúciói feleserélhetök egymással. Ezt
pez számlákon az eredmény elkönyvelése után az egyenletosztályt Ábel Niels Henrik tárgyalta
a mutatkozó E., ha a követei-oldalra kerül, akkor legelbb (Crelle-Journal 4. köt., Oeuvres complévagyont, ha a tartozik-oldalra kerül, akkor terhet tes I. köt.). L. Egyenletrendszer, Elsfokú E,
jelent. Az eredmény- tehát nyereséget vagy vesz- Másodfokú E., Harmadfokú E., Negyedfokú E.
teséget képez számlákon záxlatkor a tartozik olEgyenletesen gyorsuló mozgás, a testek olyan
dalon szerepl E. nyereséget, a követei-oldalon mozgása, midn a gyorsulás értéke, vagyis a seszerepl E. veszteséget képez. A vagyon és teher besség változása az idegységben állandó. Ilyen
E.-ét új számadási idszakban elírjuk, az ered- mozgása van a szabadon es testnek, a lejtn lemóny-E,-et elírni nem szabad. Az B. elírása gördül testnek (föltéve, hogy a súrlódás kisebb,
úgy történik, hogy zárlatkor a tartozik oldalon mint a lefelé viv er). Az E. törvényeinek igazoszerepl E.-et átvezetjük a követel oldalra és a lására szolgálnak az ú. n. ejtgépek (1, Atwoodkövetel pldalon szereplt elíráskor átvezetjük féle gép) és a lejtsík, melynek hajlásszöge vála tartozik oldalra. A ketts könj-velésnek E.e toztatható. Ezen törvények 1. az egyes másodnincs, mert ott a készletet, a tartozást, vagy a percek végén elért sebességek az idvel arányokövetelést, a nyereséget vagy a veszteséget szin- san nnek 2. a mozgás kezdetétl (a nyugalmi
tén számiásítjuk. A készlet a tartozás és követe- állapottól) számított utak úgy nnek, mint az idk
lés ellenszáraiája a aMérlegszámlaw, a nyere- négyzetei 3. az egyes másodpercek alatt megtett
ség- és veszteség ellenszáraiája az «Eredmény- utak úgy nnek, mint a páratlan számok.
számla».
Egyenlet-rendszer. Több ismeretlenre vonatEgyenleges folyószámla, 1. Fokozatos folyó- kozólag egyidejleg fennálló több egyenlet E.-t
számla.
alkot. A legegyszerbb idetartozó feladat oly els,

;

— =

i

:

;

;

—

Egyenlítés

E. megoldása, melyben az ismeels fokon fordulnak elö és számuk, n megegyezik az egyenletek számával.
akkor a
Legyenek az ismeretlenek x,y, z
megoldás menete az, hogy kiküszöbölés (elimináció) útján az adott E.-röl olyanra térünk át, amely
már egy ismeretlennel és egy egyenlettel is keveV. lineáris

fokú

retlenek csak az

magában s ezt az eljárást addig
mig egy egyenletünk marad, amelyben

sebbet foglal
folytatjuk,

már

csak egy ismeretlen fordul

elö.

Így

pl.

vala-

mennyi egyenletbl kifejezzük az x ismeretlent
s két-két ilyen értéket egyenlvé téve, már eggyel
kevesebb egyenletünk lesz, amelyekben már x

nem fordul elö. Hasonlóképen járunk el y-ra, z-re
és a többire nézve, amig végül már csak egy elsfokú egyenletet kell megfejteni s annak gyökét
helyettesíteni a megelz ismeretlen kiszámítására és így tovább. Az ilyen E.-ek megfejtése a
determinánsokkal (1. Determináns) is elnyösen
végezhet. Magasabb fokú E.-ek megoldásánál az
alapgondolat ugyanaz, mint az elsfokú E.-ek
esetében.

Az E.-ek elméletével

Egyenltlenség
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részletesen foglal-

Egyenlíti áramlat, azok a tengeráramláamelyek az egyenlít táján keletrl nyu-

sok,

gatra haladnak, azután a két sarkvidék felé kanyarodnak. Néha passzát-áramlatoknak nevezik
ket, mert apasszát-szelek alatt haladnak. Egyenlíti ellenáramlatnak nevezik azt a tengeráramlatot, mely a két E. között a szélcsendek övében
nyugat-keleti irányban halad.
Egyenlíti magasság v. equátormagasság, az
egyenlítnek emelkedése a horizon déli része
fölé. Mivel a sarkmagasság a geográfiai szélességgel azonos és a világtengely az equátorra merlegesen áll, ezért az egyenlíti magasság a geográíi,ai

szélességnek 90"-ra

való

kiegészítje.

h.Eg.

Egyenl érték

(aequivalens) általában az a

mennyiség, mely egy másik, vele nem egynem
mennyiséget, vagy csak a minségre (jóságra)
való vonatkozásban különnem mennyiséget bizonyos szempontokból helyettesíthet. így p. egy
adott hmennyiség egyenértéke lehet bizonyos
mechanikai munkának, 5 hold szántóföld egyenértéke lehet 6 hold rosszabb minség szántóföldnek, A fizikában az E.-k kísérleti úton meghatá-

kozik König Gyula Az algebrai mennyiségek
általános elméletének alapvonalai cím müvében
(Budapest 1903), különösen annak V. és VI. feje- rozott állandó értékek, melyek az összehasonlított
mennyiségek egyikének egységére vonatkoznak
zetében.
mechanikai E.-e 424 kilogrammé ter
Egyenlítés (aequatio), az asztronómiában min- így a
den javltásjellegü mennyiség, melynek tekin- munka, vagyis ha 1 höegység (az a hmennyitetbe vételével valamely közelítleg helyes szám- ség, mely 1 kg. O^-u vizet 1 C^-ra melegít) teljesen
értéket pontosabban határozhatunk meg. A leg- munkává alakuhia át, 424 kg. terhet 1 m. magasgyakrabban elforduló egyenlítések az évi-, az ságra emelhetne; a munka höbeli E.-e 1 kg.
id-, a pálya-E. Az évi E. a Hold mozgásában érez- munka hértéke, vagyis V424 höegység.
Egyenllábúak (áUat), 1. Ászkafelék.
het oka az, hogy a Föld körüli útjában a NapEgyenlség, ama viszony, melynél fogva két
hoz képest egy év lefolyása alatt különböz távolságokba kerül. Az id-E. a valódi és közép dolog valamely tekintetben azonos. Dolgok egyennapid különbsége a pálya-E. a bolygó ellipti- lk, ha ugyanazon tulajdonságaik vannak fogalmak egyenlk, ha ugyanazon jegyeket találjuk
kus és körös pályahelyének különbsége.
Egyenlít vagy equátor (aequator), azon legna- bennük. Legegyszerbb az egyenlség, ha menygyobb égi kör, mely a világtengelyre merlegesen nyiségekröl mondjuk minthogy pedig nemcsak
tér- s idbeli mennyiségek vannak, hanem a lélek
áll. Mivel 24 óra csillagid alatt egy teljes forgást
végez a Föld körül 24 órára szokás osztani. Az bels jelenségeinek, az érzeteknek stb. is bizonyos
osztás kiindulási pontja a tavaszpont, iránya a napi tekintetben mennyiségük van, mely itt intenzimozgás irányával ellentétes. Az equátorban álló tásnak neveztetik, az intenzitások is egyenlk lecsillagok és március 21-én és szeptember 22-én a hetnek, csakhogy itt az egyenlség nehezebben
Nap is, 12 óráig vannak a láthatár felett ós ugyan- állapítható meg. Leibniz szerint nincs teljes felily ideig a láthatár alatt. Az E. helyét az égen ki- tétlen egyenlség a világ dolgai közt (princípium
ÍJ. a matematijelölni nem nehéz a keleti és Ny.-i pontban emel- de identitate indiscemibilium).
kedik a láthatár fölé és a meridiánban eléri az kában, 1. Azonosság.
E. jogi értelemben az ú. n. törvény eltti E.,
E.-i magasságot, mely a geo. szélességnek OO^-ra
való kiegészítje, mely tehát Budapesten 42" 30' hogy ugyanaz a hatóság az állam minden polgá25"-ot tesz ki. A következ csillagzatok ós csilla- rára ugyanazt a jogot alkalmazza. Egyes rengok jelölik ki az égen a halak csillagkép D.-i dek kivételes bírósága, egyes osztályok külön
részébl, a tavaszponttól kiindulólag áthalad a joga ellenkezik a törvény eltti E. fogalmával.
cethal képén; Az Orion csillagzat o csillagján Az államjogban az E. a politikai jogoknak és a
majdnem pontosan átmegy (e csillag csak 23'-cel kötelességeknek egyenlségét jelenti. Ennek nea Canis mino- vezetes követelményét, a közteherviselést hamarad D.-re az E.-töl), Prokyon
ris
tle 5" 30' -re esik É.-ra. Azután a Leonis zánkban az 1848 VIII. t.-c, az általános védkötelezettséget védertörvényeink mondották ki. A
(Regulus) és a Virginis (Spica) között vonul el
rj Virginis
3-adrend csillag majdnem pontosan polgári jogokban való egyenjogúság az általános
az szpontot jelzi. A kígyó és kígyó-tartó csil- egyenl választójogban jelentkezik legnyomatéa kosabban és a választójog minden kiterjesztésélagképekben fényesebb csillag nem kiséri
Aqujlae, Altair 8" 35'-cel marad el tle É.-ra. vel megvalósulás felé közeledik.
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;
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;
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L.Eg.
Egyenlítalji tartomány, 1. Equatöria.
Egyenlíti állomás a Kongó-államban, a Kongó
és Cuapa torkolatánál. 1890-ban megszüntették.

Egyenlszárnyúak

(áiiat), 1. Homoptera.
Egyenltlenség, a matematikában annak a kijelölése, hogy valamely a szám nem egyenl, v.
nem tekintend egyenlnek egy másik b szám-

Egyenl
mai.

—

váleisztójog

Az egyenltlenséget így

vagy a

jelöljük ki

^b (a nagyobb 6-nél),

a <. b

:

o ?=

6,

(a kisebb

&-néI).

Egyenl

választójog,

Választójog.

1.

Egyenrangú házasság,

Egyensúly
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Házasság.
Egyenrangúság, 1. Egyenjogúság.
Egyenruha. Xz állani által közhivatalnokok
1.

abban meg

maradnak. Ennek feltétele, hogy a
(s a forgató nyomatékoké
is) zéi-us. Az E. stabilis, ha a helyzetébl kimozdított test magára hagyatva, abba ismét visszatér (pl. fonáh^ függesztett test, alapjára állított
kúp stb.) labilis, ha csekély mértékben való kirájuk ható

is

erk eredje

;

is a magára hagyott test nem tér
elírt hivatali, vala- vissza eredeti helyzetébe (pl. csúcsára áUitott
mint a hadierók különféle csapatainak meg- kúp) ; indifferens, ha a kimozdított test magára
különböztethetés végett külön-külön minták sze- hagyva, új helyzetében is nyugalo.mban marad
rint készített öltözete. A legrégibb idkben a (pl. vízszintes lapon nyugvó golyó). Az egyensúlyi
harcosok azon öltözetben mentek háborúba, ame- helyzet (balance) fenntartásában nag>- ügjességre
lyet közönségesen vagy pedig ünnepélyes alkal- tesznek szert az ú. n. egyeiisídyozó mvészek v.
makkor viseltek, s legíolebb még külön jelvé- equilibristák. Ilyen egyensúlyozó-gyakorlatok
nyek feltüzésével jelezték harci szándékukat. A kötélen, dróton, rúdon, létrán, asztalokon, székespártai harcosok háborúban vörös felöltt visel- ken, üvegeken stb. végzett cirkuszi mutatványok.
tek s ez a legrégibb általunk ismert E. A ró- Hogy mikor kezdtek az ilynem gyakorlatokkal
maiak is E.-k számára a vörös szint választot- foglalkozni, arra nincsenek adataink, de valóták, mert azon a vérfoltok nem látszottak meg s szín, hogy egyidsek az egyéb akrobatamutatkövetkezleg nem hatottak lehangolólag a sebe- vány okkai. Az akrobatika pedig már az ó-egyipsült körül lev harcosokra. A középkorban az tpmiak eltt ismeretes volt, tlük származott át
urak tetszésök szerint öltözködtek harcra, a fegy- Ázsiába, s onnan Európába, elször is Görögorveres szolgák és zsoldosok pedig uruk címerszi- szágba. ÁUítólag Kyziros kisázsiai város lakosai
neinek megfelel öltözetet kaptak. Az akkori köz- voltak a legügyesebbek e téren. Az akrobaták
katonák egyenruházatának falkatrésze többnyire eredetileg vízszintesen kifeszített kötélen egyenbrmente v. brzeke volt, mely alatt vászonból v. súlyozva járó ermvészek voltak, míg a ferdén feposztóból készített ujjas mellényt viseltek. A zsol- szített kötélen járók voltak a sönobaták (szkhoinodoscsapatok korszakának elején majdnem min- batesz). A neurbaták kötél helyett bélhúi'okat v.
den egyes csapatnak más-más E.-ja volt. Az ál- vékony drótot használtak,íg5^ szabadon lebegknek
landó hadseregek keletkezése óta az államok gon- látszottak. A ferde kötélen ül vagy fekv helydoskodtak a harcosok öltözetének beszerzésérl s zetben az oribaták (oreibata) végezték gyakorlamindinkább arra törekedtek, hogy az ugyanazon taikat. Függleges kötélen vagy falon dolgozók
egy fegyvernemhez tartozó csapatok E.-i között voltak a ticíiobaták (teikhobata). A kerékpározáscsak éppen annyi különbség legyen, amennyi nál, lovaglásnál, sok tomagjakorlatnál is nagyon
szükséges volt, hogy csata alatti összekeverés szükséges ügyesség az egyensúly.
2. E.. kémiai. Ha reakcióképes anyagokat öszután az egyes csapatokhoz tartozó emberek ismét
gyorsan gyülekezhessenek. A múlt sz.-ban a leg- szehozunk és elegend hosszú id alatt az összes
több európai hadseregnél az áUam az E.-ra áta- lehetséges reakciók befejezdtek, a kémiai rendlányt fizetett a századosoknak, ami azonban sok szer E.-ba jutott. Az E. ismerete nagyon fontos,
visszaélésre adott alkalmat, amiért is késbb min- mert egyedüli mértéke a kémiai szabad energiádenütt az állam maga készített* az E.-kat. Az E. nak. Az E. ugyanazon vegyületekre vonatkozólag
akkor jó, ha azon égaljnak megfelel, amely alatt azok természetén kívül a térfogategységben foga katona él és mködik. A mostani lövfegyverek lalt ható anyagmennyiségtl, az ú. n. koncerdránagy hatása miatt az E. színeinek megállapításá- ciótól és a hmérséklettl függ. Az E. alaptörvénál minden messzirl már látható színt, valamint nyét, a tömeghatás törvényét az úgynevezett
minden fényl alkatrészt kiküszöböltek. A mo- megfordítható reakciók tanulmányozásával álladem egyenruha alapszínéül minden államban a pították meg. A megfordítható kémiai reszürkét választották. Nálunk az ú. n. csukaszürke akciókra jellemz, hogy ha a keletkezett terszínt találták legmegfelelbbnek. Ugyancsak a mékeket egymással elegyítjük, akkor a reakció
nehezebb felismerhetés érdekében a felszerelés- megfordított irányban történik és az eredeti
nek brbl készült részei az eddigi befeketített és termékek állanak el. Az ecetsavból és etilkifényesített elkészítési mód helyett természetes alkoholból etílaeetát és víz keletkezik, ellenben
barna szín brbl készülnek úgyszintén szürke ha az etilacctátot vízzel elegyítjük, akkor megszín keztj'ket is rendszeresítettek a gyakorla- fordítva ecetsav és etilalkohol képzdik.
toknál és az ellenség eltt való használatra. A loCH3COOH -f-C,H. OH^üCHjCOO.Hs+HjO
vasított tLsztek csizma helyett
cipt és
A ;! a megfordítható reakciók rflw'í^o/f ajánbarna br. lábszáróvót \'iselnek. üj felszerelési lotta jelzése és annyit jelent, hogy a retü^ció
cikk továbbá a barna bröv. Újítás továbbá a le- mindakét irányban végbe mehet. Ebben a reakcióhajtós gallérú zubbony, mely alatt az eddigi ban bizonyos id múlva E.-nak kell elállni, minyakravaló helyett csukaszürke szín nyakkend kor is ugyanazon id alatt ugyanannyi etilíkceviselhet. Végül felemlítend még az eddigi ma- tát keletkezik, mint amennyi elbomlik. Az E. tegas kemény sapka helyett új puha csukaszürke hát nem statikai (nyugvó), hanem dinamikai
szín tábori sapkának rendszeresítése hasonló (mozgó). Elméleti szempontból minden reakció
szabásban tiszteknél és legénységnél egj'aránt. megfordítható.
Egyensúly, 1. a testek azon állapota, midn a
Hogy az E. a ható anyagok koncentrációjával
rájuk ható erk dacára nyugalomban vannak és hogyan függ össze, azt Giddberg és Waage fejez-

más alkalmazottak számára

;

fzs

s

mozditás után
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ték ki, kinetikai meggondolások alapján a tömeg- jelen vannak, koncentrációjuk állandó. Ebbl köhatás törvényében 1867., mely szerint E.-kor az vetkezik, hogy az E.-nakegy bizonyos hmérsékösszetartozó koncentrációk szorzatának viszonya leten csak egy bizonyos széndioxid koncentrációállandó és pedig a koncentrációk azon a hátrá- illetleg nyomás felel meg. A heterogén rendszenyon szerepelnek, ahány molekulával a reakció- rek bonyoiódottabb E.-ainak kérdésében az átteban résztvesznek. Matematikai alakban kifejezve, kintést nagyon megkönnyíti a fázisszabály (1. o.).
a következ reakció
A tömeghatás törvényének termodinamikai érniAi+n2Bi";ln3Aa+nsB2 egyensúlyi állandója telmezése els sorban Hortsmann, Gibbs és van't
cf.cr
Hoff érdeme. Vizsgálataikból kitnt, hogy valaK Cf.c;' ha Aj, Bj, a,, Bj anyagok egyen- mely kémiai reakció által termelhet összes munka
súlyi koncentrációja sorban Cj, Cg, Cg, C^. Ebben (L), ha a reakcióban a ható anyagok egységnyi
az alakban a tömeghatás törvénye a homogén koncentrációval szerepelnek az B.-i állandóval, a
log nat K,
kémiai rendszerekre alkalmazható. Homogén következ; összefüggésben van
a gázállandó,
az abszolút hmérséklet.
rendszerben a ható anyagok egyenletesen töltik hol
Az B. a koncentrációkon kívül függ a hraórbe a tért, amelyben a kémiai reakció lefolyik.
Ilyen rendszerek a gázelegyek, a folyadékelegyek, séklettöl is és pedig van't Hoff megállapítása
az oldatok. Homogén rendszerben lefolyó reakció szerint a következ módon
:

=

;

:

B

a már fent említett kémiai átalakulás, mikor
ecetsavból és etilalkoholból etilacetát és víz képzdik. Ezen reakció egyensúlyára a tömeghatás törvénye azt mondja, hogy mikor az B. beállott, egy bizonyos állandó viszony van egyrészt
a keletkezett termékek, az etilacetát és víz koncentrációjának szorzata, másrészt az eredeti testek, az ecetsav ós etilalkohol koncentrációjának
szorzata között vagyis ha a koncentrációjú alkoholt b koncentrációjú ecetsavval elegyítünk, az
pl.

;

^

(a— x) (b— x) ^®J®^^ ^
Tehát az egyenl mennyiségben

egyensúlyi állapotot.

keletkezett etilacetát és víz koncentrációját x-et kiszámíthatom,
ha az egyensúlyi állandót ismerem. Ezen kifejezés állandóságából következik, hogy ha a-t,
az etilalkohol koncentrációját növelem, x-nek,
vagyis az átalakult mennyiségnek is növekedni
kell. A koncentrációk változtatásával tehát a re-

akció egyik vagy másik irányban eltolható,

ille-

tleg teljesebbé tehet.
Azon esetben, ha olyan anyagi testekbl áll a
rendszer, melynek részei a tért nem egyenletesen
töltik be, tehát ha a rendszer heterogén, a tömeghatás törvénye sok esetben egyszerbbé válik.
Ilyenek az olyan rendszerek, melyekben az egymásra ható testek különböz halmazállapotúak,
vagy egymással nem elegyednek. A heterogén
rendszernek fizikailag homogén részeit fázis
névvel jelölik. Pl. ha egy só az oldatával érint-

A

takezik, két fázisból álló rendszerünk van.
pasztalás azt mutatja, hogy az oldat koncentrációja nem függ a vele érintkezésben lév szilárd

só mennyiségétl, hanem csak a hmérséklettl.
Ez általánosan érvényes tétel, melynek alapján
kimondhatjuk, hogy több fázisból álló rendszernél a
fázis koncentrációja a ritkább fázisban csak a Ivömérséklettöl függ. így a mészégetésnél végbemen

srbb

CaCOgílCaO+CO,
kalciumkarl)onát"^kalciumoxid-|-széndioxid

heterogén rendszerben lefolyó kémiai reakcióra
nézve a tömeghatás törvénye azt mondja, hogy
E.-kor a gz, tehát homogén fázisban a kalciumoxid koncentrációja szorozva a szóndioxid koncentrációjával osztva a kalciumkarbonát koncentrációjával állandó minthogy azonban a kalciumkarbonát és a kalciumoxid mint szilárd fázisok is
;

L=RT

T

d log nat

K

Q

dT

"RT»

'

Q

a reakció által termelt hmennyiség. Az
egyenlet alapján az B.-i állandónak a hmérsékkel
való megváltozásából kiszámíthatjuk megfordítható kémiai folyamat reakcióhjét. Viszont ha a
reakcióhök eljelét ismerjük, vagyis ha tudjuk,
hogy a reakció htermeléssel (exotermás) vagy
hemésztéssel(endotermás) jár-e, fontos következtetéseket vonhatunk az E. eltolódására a hmérséklet változásával. Ha a hmérsékletet emeljük
(dT pozitív), a fenti egyenlet alapján d log nat K
csak akkor lehet pozitív, ha Q negatív, vagyis ha
a reakció höemésztö, megfordítva d log nat K negatív, ha a reakció htermelö. A d log nat K eljele pedig akkor pozitív, ha K növekszik és akkor
negatív, ha K csökken. Az B.-i állandó fenti értelmezésébl kitnik, hogy K növekedésével areakciótermékek gyarapodnak, viszont ha K értéke csökken, az eredeti termékek állanak el. A hmérséklet emelésével tehát a reakciótermékek gyarapodnak, ha a reakció höemésztö, csökkennek, ha
a reakció htermelö. Más szóval, lehtéskor a
reakció E. a htermelö irányban, felmelegítéskor
pedig höemésztö irányban tolódik el.
Yizenvan't Hoff-téle dilferenciál egyenletet csak
a legújabb idben 1906. sikerült yernstnek egy
általa felállított tétel, a termodinamika harmadik
ftétele segítségével integrálni. Ez igen fontos
eredmény, mert ezáltal képesek vagyuk az B.-t
tisztán termikus adatokból kiszámítani. V- ö.
Nernst, Theoretische Chemie (Stuttgai-t 1909)
Haber, Thermodynamik technisch. Gasreaktionen
(Leipzig 1905); Jüptner, Chemisches Gleichgewicht (u. 0. 1910) van't Hoff, Vorlesungen übor
theoretische und physikalische Chemie (Braunschweig 1903, 2. kiad.) Pollitzer, Die Berechnung chemischer Affinitáten nach dem Nernstschen Wármetheorien (Stuttgart 1912) ; Sackur,
Die chemisehe Aííinitát und ihre Messung (Braunhol

;

;

schweig 1908).
E., a filozófiában is heísznált kifejezés; a miaz akaratot indító okokat kópiesen súlyoknak
nézzük, amelyek közül az erösebb az akaratot elhatározásra bírja ámde ha a két ok egészen egyforma, egyensúly áll be. Ez esetben némelyek
szerint az akarat szabadon választ (aequilibriuin).
Ezt az E.-t csúfolja ki Buridán szamarának me3.

dn

;
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amely két egyforma távolságban lev egy- dolog viszonyában állanak, hz els esetben az
forma nagy szénacsomó közt állván, éhen kény- els kérdés az, vájjon az egyesített dolgok az
elbbi állapotba visszaállítás értelmében ismét
telen halni.
4. E., a nemzetközi jogban, 1. Európai egyen- szétválaszthatók-e vagy sem. Ha igen, az E. az
eddigi tulajdonon változást nem eredményez, a
si'ily.
EÍgyensúlyérzés v. tágabb értelemben vett sta- tulajdonosok mindegyike visszahagyja a magáét,
tikus érzés, amennyiben függetleníteni tudjuk azt s akinek jár, kárpótlást nyer. Ha Uy szétválasztás
a specifikus küls érzékszerveink által szerzett be- aem lehetséges, akkor az azáltal keletkezett dolog
nyomásoktól (látás, tapintás, stb.), egyike az ú. n. az egyesített dolgok tulajdonosai között közös tubels érzéseknek, meljTiek perifériás készüléke lajdonná lesz. Kivéve, ha az E. egyúttal feldolgoaz ívj áratokban van. központja pedig a kisagy- zást (speciükációt) vont maga után, amikor is ez
velben. Az ívj áratok feladata, hogy a különböz utóbbinak szabályai állanak.
Ha az egyesített dolgok egyikét födolognak kell
helyzetekben és mozgásokban izgalomba jvén, a
szükséges tekinteni, úgy a födolognak tulajdonosa a melléktest egyensúlyának megtartásához
reflexeket indítson meg. Ebben résztvesznek az dolognak tulajdonát nyeri el s csak kái*pótlással
ívj áratokon kívül még mindazok az idegkészülé- tartozik. De ez is csak abban az esetben áU, ha
kek, melyek az ú. n. izomérzéseket közvetítik. Ha szétválasztás nem lehetséges, mert ha a szétváakár a kisagyvelóben, akái* az ívjáratokban, akár lasztás lehetséges, a mellékdolog tulajdonosa szétaz izomérzésekben valami zavar van, az szükség- választást követelhet.
Ingatlan dolognak ingó dologgal E.-se esetéképen magával vonja az E.-nek zavarát is. Az E.
rendes viszonyok közt nem tudatos. L. még Kis- ben a fdolog mindig az ingatlan, s jelesül építésre
felhasznált anyagokkal szemben az épület épüleagyvelö. Izomérzés, Ivjáratok.
ÍEgyensúly sajtó, papiros, br stb. kivágására teknek idegen telken emelése esetében a telek.
v. domborítására szolgáló sajtó, melynek fbb Eszerint idegen földön emelt épület a földtulajdoalkatrészei egy tömör állvány, melyben egy füg- nosé lesz. A jóhiszem építkez szükséges és
gélyes,széles járatokkal eUátott és aljzatán nyomó hasznos költségeinek megtérítését követelheti, a
alappal összekötött csavar van elhelyezve, amely rosszhiszem építkez megbízás nélküli ügj^leng golyókkal eUátott duplakarú emeltyvel vnek tekintetik. Viszont a földtulajdonos, aki az
mozgásba hozható. Ezen alapzaton helyezhet el építkezés fell tudott s attól a jóhiszem építkezt
a váigásra vagy domborításra szolgáló acélforma azonnal el nem tUtotta, csakis a földnek közön(matrica), mely viszont a csavar lefelé való me- séges értékét követelheti.
Lehet, hogy ingatlan dolog ingatlan dologgal
netében, az alsó aljzaton rögzített anyamintába
hatol be, mely mvelet folytán a vágás v. dombo- egyesül. Ennek négy neme van a) aüuvio (áradvány vagy iszapolás) b) avulsio (elsodort földrítás végbe megy.
Egyepetye, Mikes leveleiben (és Csúzinál XVin. rész) c) insula nata (szigetképzdés) d) alveiis
sz.) a. m. ápetitus, étvágy.
derelictus (elhagyott meder). Az els eset a földre
vonatkozik, melyet valamely víz észrevétlenül a
Egyértéküség, 1. Aeguipollentia.
Egyértékü súly, 1. Égyenértéhsvly.
parthoz hord. Ezen földrészeknek tulajdonjoga a
part tulajdonosát illeti. A második esetben, mely
Egyes adag, 1. Adag.
Egyes bíróság, ellentétben a társas bii'ósággal alatt a folyó ereje által észrevehet földrésznek elséje,

;

:

;

;

az, ameljTiél

a birói funkciót egész teljességében,

nemcsak az ítéletet elkészít eljárást, hanem magát az ítélkezést is egyes személy gyakorolja. Az B.-i eljárás föeinye a nagyobb gyoi-saság fhátránya az, hogy az ítélkezés helyességének és alaposságának biztosítékát kevésbbé
tehát

;

szakítását s idegen parthoz sodortatását értjük, az
elsodort földrész a volt tulajdonosé marad, de ha
ez tulajdonjogát az elszakitástól egy év alatt
igénybe nem veszi, az elszakított föld tulajdon-

jogát a part tulajdonosa nyeri meg. A harmadik
esetben, ha t. i. valamely vízben sziget támad, az a
nyxijtja, mint az, ahol a határozat hozatalát tanács- parti birtok növedéke, a meder középvonala s a
kozás elzi meg és ahol a birói határozat az annak parti birtokok végpontjáról e középvonalra húzott
alapján tartott szavazásnak az eredménye. Ennek merleges vonalak szerint. Mai jogunk szerint
megfelelen majdnem mindenütt az E.-ok hatás- továbbá a hajózható folyókon támadt szigeteket
körébe az egyszerbb természet s kevésbbé fon- és iszapolásokat az állam 30 éven belül kártalatos, de másrészt gyors intézkedést igényl ügyek nítás nélkül eltávolíthatja. A negyedik esetben,
vannak utalva. L. Birói szei'vezet.
ha t. i. a folyó eddigi medrét elhagyja, az elhaEgyesek, valamely számrendszerben a zérusnál gj'ott meder az elbbi pontban érintett arányokban
nagyobb és a számrendszer alapszámánál kisebb a határos partbirtokosokat illeti ; egy éven belül
egész számok. így a tízes számrendszerben : 1, 2, azonban mind az elliagyott, mind az új meder
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
birtokosai az eredeti folyást visszaállíthatják. L.
Egyesítés, 1. eredeti tulajdonszerzési mód (com- mindezekre nézve az 1885-iki XXIIl. t.-c. 4—9.
tnunio). Két vagy több dolognak oly bens egybe- §-ait.
köttetése, hogy azáltal az egyes dolgok önálló
2. E. a fonóiparban a szálasanyagok egyenletelétezésüket elvesztik. Az E.-nek két fnemét kü- sebb elosztását eredményezi, ilyenkor azonban
lönböztetjük meg, az E. szorosabb értelemben, nyújtással párosítva alkalmazandó. Kivitele abban
összevegyítés, összekeverés (confusvoxommixtio) áll, hogy pl. laza szálakból álló szalagokból 4— 5-öt
és a növedék (accessio) aszerint, amint az egyesi- egyesítenek s ezek hosszát 4— 5-szörösre megtett dolgok hasonarányban állanak egymáshoz v. nyújtják. Kész fonalak E.-e már nem az egyennem, mely utóbbi esetben a dolgok f- és mellék- letességet, hanem a szilárdságot fokozza.
;
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Egyesitett Nemzeti-Hazafi-dij, a magyar lósport egyik legrégibb versenyének, a Nemzeti
dijnak a Hazaíl-díjjal (a mai Kancadíj eldje)
1886. történt egyesítésébl származott klasszikus
helytelenül
futás, amelyet némelyek régebben
Magyar Derhynek is szoktak nevezni. Hároméves, Magyarországon elletett és nevelt lovak
futhatnak benne egyenl súly alatt 1600 m. távolságon. Összes díj ázása 25,000 K, ebbl 20,000
a gyztesé. Díjának egy része régi alapítványokból kerül ki, a többit a Lovaregy let adja. A buda-

—

—

K

pesti

mon

májusi meeting els napján van programs a derbyklasszishoz tartozó lovak pályáz-

—

Egyesülési és gyülésezési szabadság

azonban csak járásbirósági
ügyekben (1893. XVHÍ. t.-c. 21. §.), törvényszéki
ügyekre nézve ma E.-re idézést kérni nem lehet.
A bíró nemcsak per eltt, hanem a per folyamában is bármikor megkísérelheti a jogvitának v.
egyes kérdéseknek egyességi elintézését mind a
Pp. (231. §), mind mai sommás eljárásunkban

az E. intézménye,

(1893. XVIII. t.-c. 41. §). E. házassági perekben a
békéltetés is. L. Házassági bontó és válóper.

Egyes szám (lat. nmnerus singularis), a nyelvtanban a többes szám ellentéte

Egyes

tüz,

1.

Egyes

(i.

o).

lövés.

Egyesülés, 1. 1. Egyesület.
2. E. (lat. confusió, comolidatio) jogi értelemben az ugyanarra a tárgyra vonatkozó jognak és
1. Altalános.
Egy és két kamara-rendszer, 1. Országgylés. kötelezettségnek egy személyben találkozása,
Egyes kiképzés, a katonaságnál az egyes ka- aminek rendszerint! következése a kötelem megtonáknak a különféle katonai dolgokra való ki- sznése. Ha az adós és a hitelez ugyanaz a személy, nincs értelme annak, hogy valaki önmagáképzése.
Egyes lövés, egyes tz, az egyes katona által nak ílzessen. Telekkönyvi jog és kötelezettség E.
adott lövés, ellentétben az osztagtzzel és össz- által nem sznik meg addig, míg a telekkönyvbl
tzzel, melynél az egész szakasz (század) legény- kitörülve nem lett.
sége vezényszóra, egyszerre l.
3. E. v. fúzió alkalmával a két vagy több egyeEgyesség (transadio), szerzdés, amely a fe- sül cég mindegyike külön mérleget készít és
lek között fennálló bizonytalan vagy vitás jog- ennek alapján olvad be az új cégbe. Az ilyen
viszonyt meghatározza, rendszerint akként, hogy egyesülésnél az egyéni mórlegek tiszta vagyona
az egyezked felek mindegyike igényébl vala- képezi azon összeget, amellyel az illet az új
mit enged, bár ez az B.-nek nem lényeges kel- cégbe lép.
4. E., az a kémiai átváltozás, amidn két vagy
léke. Az E. célja per elkerülése vagy már megindított per elintézése
eszerint az E. lehet bíró- több testbl egy új test keletkezik. Általában
ság eltti s bíróságon kívüli. A jogvitának békés minden kémiai E.-t bomlási folyamat elz meg.
elintézésére a Pp. módot nyújt az E.-i kísérlet Pl. hidrogéngáz és klórgáz világosság hatására
intézménye által (1. o.). A bírói E. jogers ítélet sósavgázzá egyesülnek
hatásával bír és ellene perújításnak lehet helye,
H2
CI2 =- 2HC1
különben az E. mint magánjogi ügylet magán- egyenlet szerint. A reakció mechanizmusa abban
jogi címen pl. tévedés, kényszer okából is meg- áll, hogy a hidrogénmolekulák ós klórmolekutámadható.
lák elször széthasadnak atóinokra és az atomok
A kereskedelmi életben E.-rl vagy kiegyezés- nyomban egyesülnek új csoportosulás szerint sórl (ném. Ausgleich, franc, arrangement) ak- savmolekulává. Az E.-nek a fenti példához hakor beszélnek, ha valamely keresked fizetés- sonló esetein kívül van egy speciális esete, mikor
képtelenné vált, és ezért hitelezivel tárgyalá- két vagy több test ügy hat egymásra, hogy egy
sokba bocsátkozik a tekintetben, hogy mily en- új vegyület egyetlen molekulája keletkezik. Pl.
gedményeket hajlandók tenni azért, hogy ne le- egy molekula sósav és egy molekula ammónia
gyen kénytelen csdbe menni. Az E.-et vagy B. útján egy molekula szalmiákot szolgálegyeztetök vagy ú. n. egyeztet irodák közvetí- tatnak
tik. A sikeres E, az üzlet további fennállását, a
HjN
HCl^^H.N.Cl.
sikertelen E. a csd megnyitását vonja maga
Az B.-nek ezt a módját additio-nBk nevezik.
után. Az E. néha csak már a csdeljárás folyama
Egyesülési és gyülésezési szabadság, általáalatt jön létre a csdválasz cmány esetleges hatá- ban azt jelenti, hogy a polgárok magán- és közrozatából, amikor is kényszer-E.-rl van szó. (L. ügyek tárgyalására gyléseket tarthatnak, ott
meg Csd, Fizetésképtelenség, Hitelezi védegy- határozatokat hozhatnak, st e célból egyleteket
is alkothatnak. A modern alkotmányosság, mint
letek.)
Egyességi kisérlet, a jogvita per nélküli, bé- a személyes szabadság folyományát, alapjog által
kés elintézésének megkísérlése. A Pp. 139. §-a biztosítja az E.-ot. így a francia alkotmányban
szerint keresetindítás eltt a per esetében illeté- 1790, és megújítva 1881 óta, a Németbirodalomkes járásbíróságnál E.-re idézést lehet kérni. Ha ban 1850 óta, Olaszországban 1848 óta, Ausztriáaz egyesség létesül, bírói egyesség hatályával ban 1867 óta van az E. alkotmányosan biztosítva.
bír. Ha mind a két fél megjelent, de az egyesség
A magyar államban az B. törvény által szabanem sikerül, a bíróság
feltéve, hogy az ügy tosan meghatározva még nincsen. Az érvényben
hatáskörébe tartozik
a felperes kívánatára a ke- lev szabályokat kormányrendeletek és a gyakor-

nak érte.
Egyes képzet,

;

+

:

+

—

—

jegyzkönyvbe veszi és tárgyalja. Ha az lat szolgáltatják. Ezek szerint egyesület alakításánem jelenik meg, vagy keresetét nem nál az alapszabályokat a törvényhatóság útján a
adja el, az ellenfél kérelmére költségben marasz- belügyminiszterhez kell felterjeszteni s ha 40 nap
talandó, ha pedig az ellenfél nem jelenik meg, az alatt válasz nem érkezik, az egyesület ideigleneresetet

idéz

fél

B. költségét a megindítandó per költségéhez kell
számítani. Mai soramás eljárásunkban is megvan

sen megalakulhat, végleges megalakulása azonban csak az alapszabályoknak miniszteri láttamo-

—
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zása után történhetik (Belügym. rend. 1875 máj.
Ha az egyesület alapszabályaitól eltér, felfüggeszthet s a vizsgálat eredményéhez képest fel
is oszlatható. A felügyelet els sorban az illet
töry.-hatóság joga és kötelessége s azért az alapszabályok egy példánya hozzá is beküldend (Bel2.).

—

EgyesUlt keleti egyházak

szabják meg. Ilyen rendelkezések kimerítésen az
új polgári törvénykönyv tervezetébe (második
fejezet) vétettek fel, hatályban lev jogunkban

azonban csak a kereskedelmi és azok a gazdasági célú egyesületek

tekintetében találhatók,

amelyek létesítésére az állampolgárokat a törvény

ügjTn. i'end. 1873 ápr. 29). Továbbá különböz kényszeríti. L. Egyesület.
célú egyesületek (politikai, gazdasági, közmveEgyesületi kórházak v. egyleti kórházak azok,
ldési, humanisztikus) csak külön-külön alakulhat- amelyeket egyesületek tartanak fenn. Ilyenek pl.
nak. GyMések, népgylések helyét, idejét és tárgy- Budapesten az Alkoholisták gyógyítóháza, fennsorozatát 24 órával elzleg a közigazgatási tartja az Altalános Közjótékonysági Egyesület;
hatóságnál be kell jelenteni ós a hatóság magát a Budai Ambulatoriimi Egyesület és tüdbetegott közegeivel képviseltetheti. Ha a gylés által gondozó intézet
az Egyetemek Kórházegyletéa közrend és béke veszélyeztetve nincsen, a ké- nek Kórháza az Erzsébet-királyné Szanatórium,
relem meg nem tagadható. A hatósági közeg, ha fenntai-tja a Szanatórium-Egyesület, stb., 1. Kórazt látja, hogy a tárgysorozattól eltérnek, vagy Jíójzak.
hogy zavargások meiülnek fel, avagy hogy a
Egyesületi tornászás alatt a felnttek, 18 éves
gylés az állam, annak intézményei, jogi rendje ifjútól az agg korig, tornászását értjük, melyekeUen fordul, az elnöktl feloszlatását kérheti, nek elvei egyébként azonosak az ifjúság iskolai
megtagadása esetében pedig azt helyette elrendel- tomászásának elveivel. Az egyesületi tagok ügyesheti (Miniszt. rend. 1848 ápr. 20. és 28. Pest, Arad ségük- s erejükhöz képest kezd-, haladó- és képés Kassa városokhoz). A választói pártgy ülésekrl zett tornász-csoportokba osztatnak, melyeket egyaz 1874. XXXIII. t.-c. hasonlóan intézkedik.
egy szakképzett elótornász vezet. A helyes E.
Egyesülési jog (franc, droit dassociation), az mindig az egylet elótornász gárdájának szakképállampolgároknak az a joga, amely szerint jogos zettségétl s ügybuzgósá^ától függ.
célok érdekében egyestüeteket alkothatnak, meEgjesnít-Áll&mokXEszakamerikaiEgyesültlyek azonban az államnak ellenrzése s felügyelete AUamok.
alatt állnak. A felügyeleti jog az áUam érdekeit
Egyesült Budapesti Fvárosi Takarékpénzveszélyeztet politikai egyesületek megrendsza- tár. Anyaintézete, a Budai Takai-ékpénztár Mabályozására s feloszlatására is vezethet. L. Egye- gyarország közgazdasági életének ébredése korásülési és ggiílésezési szabadság.
ban, 1846. alakult 50,000 peng forint alaptkével.
Egyesület, és az evvel egyértelm egylet, bi- 1858 -59-ig az alaptkét visszafizették s helyébe
zonyos cél elérése végett szervezett tennószeti v. a tartalékalap lépett, amelynek tulajdonjogát és
jogi személyek egj'esülése. Az E. alakításáról jövedelmét a részvényesek maguknak biztosítotmint az állampolgárok közjogi jogosítványáról ták. 1869-ben egyesült a Pest-Budai Fvárosi
i.
Egyesülési és gyülésezési szabadság. Az E. Takarékpénztárral s azóta a mostani cége alatt
megalakításának bels feltételeirl és szükség- folytatja üzleti tevékenységét. Ekkor az alaptkét
szer szervezetérl mai jogunkban csak elvétve 1 millió forintban állapítottiík meg. 1881-ben a
találunk rendelkezéseket, de a polgári törvény- Pest-külvárosi Takarékpénztár is beleolvadt. Az
könyv tervezetének második fejezete kimerítóen év^öl-é^Te növeked üzleti forgalom szükségessé
intézkedik róluk. Míg a társadalmi célokat szol- tette az alaptke ismételt emelését az 1891., 1893.,
gáló B. rendszerint a társadalom kezdeményezé- 1895. és 1897. években. 1905-ben 12.500,000 kosébl jön létre ós áll fenn, hatóság felügyelete ronára, végül 1910. a jelenlegi 15 millió koronára
mellett, addig viszont némely, különösen gazda- emelték az alaptkét, amely 25,000 darab 600
sági közérdeket szolgáló E.-ek létesítését az ál- korona névérték részvényre oszlik. 1896-ban
lamhatalom minden eszközzel támogatja, st jubileuma alkalmából az intézet 200,000 koronát
ilyenek megalakítására az érdekeltet sok esetben adományozott közmveldési és jótékony célra.
kényszeríti. Ilyenek pl. az erdsítési társulatok Az intézetnek van most hái"om saját háza, hét
(1879. XXXI. t.-c. 166. §), a vizi társulatok üzlettelepe; az 1911-iki mérleg szerint 25 millió
(1885. XXra. t.-c. 71. és 130. §), a hitelszövetke- koronát meghaladó tartalékalappal rendelkezik
zetek (1898. XXIII. t.-c.) stb. Más megítélés alá betétei 86 millió koronára rúgnak, üzleti összforesnek a kereskedelmi társaságok (1. o.).
galma 5598 millió korona volt; részvényeinek
Egyesületi házak (nem. Vereinsháuser), Né- kamatozása 20% anévói-ték szerint; 1911 végén
met^jrszágban és Svájcban azon belmissziói cé- a részvények tzsdei árfolyama 2465 kor. volt.
lokra szoígáló épületek, melyek közp. helyei az
Egyesült görögök, i. Egyesült keleti egyházak.
illet helységben létez bolmisszió (l. o.) minden
Egyesült keleti egyházak, azok az egyházkülönböz munkáinak ésköreinek.Ittbeszélikmeg községek, püspökségek és patriárchai szervezea legkülönbözbb egyleti ügyeket, tartanak érte- tek, amelyek saját si egyházi intézményeik,
kezleteket, rendeznek társas összejöveteleket s istentiszteleti nyelvük és szertartásaik éiintetlen
hallgatnak vallásos-tudományos v. épít irányú fenntartása mellett a római pápával egységben élelöadásdcat. A legels ilyen ház Brémában, 1841. nek, a katolikus hitet vallják és a pápát az egyealapíttatott, s ma Németországnak csaknem min- temes egyház fejéül elismerik. Az egyesülés fden nagyobb városában rátalálhatunk abelmisz- képen a florenci egyetemes zsinaton (1453) léteszió e központi otthonaira.
sült, amidn elbb a görögök, aztán más keleti
Egyesületi jog, azok a szabályok, amelyek az népek is, mindazokban a tételekben, amelyek
egyesült létrejöttét, fennáUását és megsznését Kelet ós Nyugat között akkor vitásak voltak ó«
:
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;
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sokaknál még ma is vitásak, a római egyház tanítását igaznak ismerték el. Az egyesülés nem
érvényesült kezdetben sem a keleti egyházak
egész területén, és ma is, habár minden keleti
szertartás követi között vannak tekintélyes számmal egyesültek is, a nagyobb rész még mindig
fenntartja Rómával szemben a szakadást. A keleti
egyházak az
si liturgiájok szerint öt szertartásra oszlanak, de az egyes szertartásokban, a
liturgikus nyelv különbözsége szerint, több külön
szervezet is létesült az idk folyamán. 1. Görög
szertartás. Ennek üt alosztálya van. a) Tiszta görög szertartás, ógörög liturgikus nyelvvel. Kevés
számú hívei Törökországban, Kis-Ázsiában, Gö'
rögországban, D.-i Olaszországban és Szicíliában

már

1895. felbomlott a szövetség, s 1896. maga
is meggyengült a csehországi németek kilépése által. Az 1897-iki választásokon pedig a
német nemzeti és a német liberális pártokra bomlott fel az E.
Egyesült örmények, 1. Örmény egyház.
Egyesült preszbiteriánus egyház (eredeti angol nevén
United Presbyterian Church). Skócia államegyháza és szabadegyháza mellett a harmadik preszbiteriánus elv nagyobb vallásfelekezet volt azon országban. Alakult 1847. a Secession
és a Relief egyházi testületek egyesülésébl. 1900ban egyesült a skót szabadegyházzal, s a kettnek egyesített nevével állott el a Skót egyesült

az E.

:

szabadegyház.

még

Egyesült skót szabadegyház. Ez egyház az

Görög-rutén szertartás, ószláv liturgikus nyelvvel. 3V2 iiiiUió híve
van Galioiában, Északkeleti-Magyarországon és
Horvátországban. Ezt a szertartást használják a
nemegyesült oroszok és szerbek is. c) Görög-bolgár szertartás, óbolgár liturgikus nyelvvel. Körülbelül 13 ezer híve van Makedoniában és Trákiában, mert a többség itten is nemegyesült, d) Qöröíf-rumén szertartás, oláh liturgikus nyelvvel.
Körülbelül 1 millió egyesült híve Magyarország
erdélyi és ÉK. -i részeiben a gyulafehérvár— fogarasi érseki tartományban él. A nagyobb részük
ezeknek is nemegyesült és Bukovinában, Erdélyben és Oláhországban élnek, e) Görög-melkita
szertartás, a görög mellett arab liturgikus nyelvvel. Hívei, mintegy 114 ezer lélek, arabok, Szíriában élnek, patriárchájuk székhelye 'Antiochi a.
2. Örményszertartás, örmény liturgikus nyelvvel. Körülbelül 150 ezer egyesült híve van. Pat-

Egyesült preszbiteriánus egyház (1. 0.) és a skót
szabadegyház (l. Skót egyház) 1900. létrejött egyesülésébl keletkezett, s ma Skóciának az államegyház mellett legnagyobb egyháztestülete, 1631

élnek, mert e szertartás általános többsége

mindig szakadásban van.

h)

gyülekezettel.

Egyes valuta,
Egyesy Géza,

1.

Valuta.

1844 aug. 14.
Kassán. Orvosi pályára készült, de 1867. belépett
az országgylési gyorsirodába s egyidejleg
munkatársa lett a Hon c. napilapnak. 1869-bon
Maszák Hugóval együtt megalapította az Országgylési Értesít, 1875-ben az üngarísche Po'st
c. knyomatu politikai laptudósítókat, 1880. a
külföldi távirati irodák mintájára a Magyar
Távirati Irodát, mely késbb az egész külföldre
hírlapíró, szül.

mködését. 1898-ig állott
vállalatok élén. 1891-ben egyik alapítója volt a Magyar Újság e. politikai napilapnak, amelybe éveken át sok cikket írt.
riárchájuk ciliciai patriárchai címmel KonstantiEgyetem, összetartozók egysége pl. a lakosok
az egész lakosság. A szó latin megfelelje
nápolyban van. Hívei vannak Törökországban, E.-e
Galíciában, Magyarországon. Nevezetes telepük a universitas, eredetileg szintén személyek összesbécsi ós velencei mechitarista szerzetes ház. E ségét jelenti. így volt a középkorban uui versi tas
szertartás követinek nagyobbrésze is még min- magistorum et scholarium, a tanítók és tanulók
dig szakadásban van.
3. Kopt-rítus, ó-egyip- E.-e, a legmagasabb fokú, az ókori filozófus-iskotomi, kopt liturgikus nyelvvel. 12—13 ezer híve lákhoz hasonlítható iskolák neve. Ezeket a XIII.
van Egyiptomban. Patriárchájuk Alexandriában sz. második felében stúdium generale-nak is kezdlakik.
4. Abesszíniai, máskép Etiópiai szer- tek nevezni, mert ellentétben a határozott vidékü
tartás, abesszíniai, úgynevezett gez liturgikus székesegyházi iskolákkal, a világ minden tájényelvvel. Egyesült híveinek száma 2—3 ezer, káról kerültek hallgatóik. Mivel aztán ezek a
szervezett hierarchiájuk nincsen.
5. Szír-szer- lassanként, különböz módokon, szervezett intétartás, melynek négy alosztálya van. a) Tiszta zetekké fejld testületek az akkori tudományoszír szertartás. 35 ezer híve van. Patriárchájuk kat mind magukban foglalták, nevük universitas
székhelye Antiochia. h) Szír-maronita szertar- litterarum, a tudományok E.-e, lett. Az E. szava
tás. 300 ezer híve van. Patriárchájuk szintén ma els sorban ily értélemben használatos. A tuAntiochiában lakik, c) Szír-kaid szertartás, mely- dományok nagymérték fejldésével nagy elkünek 30 ezer híve van. Patriárchájuk székhelye lönülésök is együtt járt s ez az oka, hogy az E.
Babylon. d) Sztr-malabári szertartás. 200 ezer helyzete ma már nem a régi. Különböz irányú,
híve van, kik magukat Tamás-keresztényeknek szakszer fiskolák keletkeztek és keletkeznek s
is nevezik, mert megtérítésüket a 12 apostol egyi- iparkodnak a maguk körében az E. magaslatára,
kének, Szt. Tamásnak tulajdonítják.
tudományos érték ós minsít jogosultság tekinEgyesült német baloldal (ném. Vereinigte tetében egyaránt. Az E. ma már nem foglal madeutsche Linké), az osztrák képviselháznak az a gában minden tudományágat, mert szervezete s
köre mégis állandóan
pártcsoportja, amely a régi német liberális párt hagyományai megkc tik
maradványaiból verdött össze s az 1885 91. és bvül, fként a magántanári intézmény által.
1891— 97iki képviselházban 114 tagot szám- Feladata is változott. Kezdetben az akkori, loglált. Programmja volt
az államegység fentar- magasabbfokú ismeretanyag továbbadásában áltása s a német befolyás biztosítása a kormányra. lott s evégre a tudás forrásalt, a régiek írásait
Taaffe bukása után az E., egyesülve a Hohenwart- ismertette meg egyszer iskolás munka útján,
klubbal és a lengyelekkel, kormányt alkotott. De mindenik szakban a tekintély elvétl vezetve.
kiterjesztette
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egyes szakok tanítói (magister) teológusok, jogászok, orvosok külön-külön szorosabban is egyesültek. Ezzel a hallgatók származása szerinti
szervezkedés helyett kialakult a tudományszakok
a tudománykarok (ordiszerint való tagozódás
nes, facultates). Elször Parisban jelenik meg ez
a szervezet s 1231. a pápa is elismeri a három
fakultást. Külön fakultást alkottak a szabad
vészetek tanítói (1. Artes líberales), kik eleinte
jóformán csak a többi, felsbb fakultásra készítették el a hallgatókat késbb azonban önállóvá
fejldött ez az artimn faadtas, a mai bölcsészeti
kar, negyediknek a sorban. A karok száma, st
egyes tudományszakoknak a karokban való elhelyezkedése is meglehetsen különböz ma már.
Az E. hagyományos alakja az említett négy kar.
De némely helyen a teológiai kar hiányzik (Kolozsvár), másutt kett is van (Tübingenben kat.
néhol a bölcsészeti kar a természettués prot.)
dományokat is felöleli (Budapest), másutt két

Lassanként alakul ki, a XVIII. sz.-tól fogva, tudománj'os munkája a mai értelemben, amely szerint az E. tanára saját tudományos meggyzdésének hirdetje s hallgatóinak a tudományos tanulmányozásba bevezetje a tanszabadság elvi
alapján. Ez az elv megkívánja, hogy az E. a rajta
kívül levktl független legyen. Ezt azonban sem
keletkezésének és fejldésének jellemz vonásai,

:

:

m-

sem mai állapota nem biztosítja teljesen.
Az E.-ek nem azonos módon keletkeztek. Volt
olyan is (a salemói orvosi iskola, Oxford, Cambridge, a paduai jogi iskola), mely különleges

;

engedélyezés nélkül szervezkedett, de a legtöbb
pápai beleegyezéssel (Pécí>, Pisa, Avignon stb.) v.
az uralkodó akaratából (Buda, Bécs, Nápoly stb.)
keletkezett s olyan is volt, mely pápai és császári

ketts engedéllyel fogott munkához. Ezek
a hatalmak adtak az E.-nek jogokat és kiváltságokat, de ezek szabtak idnként mködésének is
feltételeket. Az egyházi színezet, a teológia lévén a középkorban a legfbb tudomány, mindig
megvolt s a reformáció korától kezdve különösen
erssé és felekezetivé lett. Ma az egyházi színezet nem általános ugj'an, de mert a legtöbb E.-en
van teológiai kar, az egyháztól való függetlenség ma sem lehet teljes. St éppen hazánkban is(királyi)

;

szakosztályra oszlik (svájci E., Würzburg) vagy
éppen külön áll a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi, külön a mennyiségtan-természettudományi kar (Kolozsvár). Igen változatos a helyzete
a tudományok közül a nemzetgazdaságtannak s
az államtudománynak.
Az E. munkája természetesen nem mindig folyt
mételten jelennek meg felekezeti E. létesítését
célzó törekvések. Az állam befolyását könnyen egyformán s a különböz szakokban ma is mutat
érthetvé teszi az a körülmény, hogy az E. költ- eltéréseket. Régen a szövegmagyarázat volt a
ségeit, tanárainak fizetését az állam fedezi, ki- ennek helyére az anyag szabad feldolgozása és
véve néhány (angol, amerikai) E.-et, mely alapít- eladása következett s ma is mindenütt az eladás az E. munkájának legfbb része. így törtéványaiból tartja fenn magát.
Mindenütt megvan az E.-nek az a jelentsége, nik meg a tudományos eredmények összefügg
hogy legfbb a tanító és tudományt
inté- kifejtése. A természettudományi tárgyakban már
zetek között, de feladata és szervezete még sem régen eltérbe jutott a laboratóriumi, az orvosi
mindenütt azonos. Három típust lehet megkülön- karon a klinikai mtmka az elméleti szakokban
böztetni. Az angol típusú E. (Oxford, Cambridge) is egyre nagyobb jelentségét ismerik fel a szelegjobban rzi a középkori színezetet egyházi mináriumnaJc, melyben a tanár irányításával a
jelleg, de szabad testület, mely az államtól füg- hallgatók a tudományos tanulmányozás önállóságetlenül él alapítványokból tanárai és tanulói gát szokbitják meg. A szemináriumi munka
kollégiumokban laknak. Úri embereknek akar az egyes kérdések kutatásából, feldolgozásából, az
angol E. alapos, általános mveltséget adni. Min- eredmény megvitatásából áll. E megvitatást a
den mástól különbözik a londoni E., mely taní- régi disputációk átalakult utódjának tekinthetjük.
tóssal nem foglalkozik, hanem vizsgálatokat tart Az összefügg eladás becse emellett is megmaa tudomány mindenik ágából és grádusokat oszt. rad, de a tudományos munkára csak a szemináA frahcia típusú B. a legmagasabb fokú szak- rium nevelhet. Újabban fokozódik az a törekiskola s bizonyos életp<ílyákra való szakszer el- vés, hogy kialakuljon a fehitt ifjakhoz s az E.
készítést ad. Tanárai állami tisztviselk. Leg- tudományos feladatához alkalmazott fiskolai
elterjedtebb a német tipus, mely a tanárokat tu- nevelés (Hochschulpádagogik st alakult már
dományos kutatásra is kötelezi, de egyúttal a je- Verbandfür Hochschulpádagogik is Németországlöltek gyakorlati életcéljára is gondol annyiban, ban). 1910-ben alakult Budapesten a Fels Oktahogy egyes szakok hallgatását bizonyos pályákra tásügyi Egyesület, mely az E. és más fiskolák
jogosító vizsgálatok letevéséhez megkívánják. tanárait akarja egyesíteni a fiskolai ügyek megEszerint a német E., valamint a hasonló szerve- vitatására.
zet svájci, osztrák, magyar, hollandus és orosz
Az E.-ékkel kapcsolatosan országos vizsgáló
E. a tudományos szakoktatásnak és a kutató mun- bizottságok mködnek (mint pl. az Orsz. Tanárkának is székhelye.
vizsgáló Biz.) azzal a feladattal, hogy az egj-es,
Az E. mai szervezete is lassanként alakult ki. tudoraányos életpályákra lépktl megkívánt
A tagozódás elször a hallgatók nemzetisége vizsgálatokat megtartsák. Ezek tagjai ugyan els
szerint történt. Náció néven egyesültek az egy sorban E.-i tanárok, de mások is lehetnek s e binemzetbe tartozók, néha rokon nemzetek tagjai zottságok nem az B. szervei.
is, külön fnök (procurator) alatt s egymásnak
Magj'ar E. ma kett van, a budapesti és a ko
mindenben segítségére ig>'ekeztek lenni. A nációk lozsvári. A régi magyar E.-röl nem sokat tudunk.
prokurátorai választották az E. fejét (rector), ki Nagy Lajos alapította volt a pécsi B.-ot, mely
eleinte egyszeren az B. els tisztviselje volt. 1543. sznt meg, mikor Pécs török uralom alá
Késbb kezddött a mai alakulás azzal, hogy az került. Keveset tudunk a Zsigmond alapította

f

mvel

;

;

j

;

;
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óbudai E.-rl s Vitéz János pozsonyi fiskolájáról. A magyar B. hiányát a kollégiumok fels tanfolyamai pótolták, de ifjainkat ki nem elégítették.
Magyar tanulók nevével már a XIII. sz.-tól kezdve
találkozunk külföldi B.-ek anyakönyvében s különösen élénkké válik a külfölddel való tudományos érintkezés a XVI. sz.-tól kezdve. Miután
meglev B.-eink a nemzeti szükségletet már
nem elégítették ki, a kormány Dobreczenben és
Pozsonyban két új B.-nek felállítását határozta el,
s az erre vonatkozó törvény 1912 júliusban
nyert szentesítést. L. még Megyetem. V. ö. Ábel
Jen, B.-eink a középkorban (Budapest 1881);
Denifle, Die Bntstehung der Universitáten des
Mittelalters (Berlin 1885) RasMalU The universities of Europe in the raiddle ages (Oxford 1895,
2 köt.) Kaufmann, Geseh. der deutschen Univ.
(Stuttgart 1888—1896, 2 köt.); Paulsen, Die
deutschen Univ. (Berlin 1902).
;

;
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létesíttetett, a. hittudományi

Pázmány

kir.

magyar tudomány-E.

Péter bíbornok hercegp»*imás 1635

máj. 12. kelt alapítólevelével Nagyszombatban
alapította, s vezetését a jezsuitákra bizta. Akkori-

is visszacsatol-

;

mködését.

Az

E. történetében korszakalkotóvá lett az
t.-c, mely a pesti E.-et a tanítási és
tanulási szabadság elvén álló modern E.-mé
1848.

XIX.

A röviddel utóbb bekövetkezett abszolutizmus az B. viszonyaira is kiterjedt, melynek önkormányzati joga megszoríttatott, s ügykezelési,
valamint eladási nyelvéül a régebbi latin helyett
a német rendeltetett. Végre 1860. visszanyerte
az B. régi jogait s vele együtt azon szervezetet,
emelte.

melynek keretei között lényegileg ezidöszerint is
mködik. A legfbb kegyúri jog Ó császári és
apostoli kir. Felségét illeti meg, az 1848. XIX.
t.-c.

kir.

budapesti

kar

de 179Ó. a hittudománykari eladásokban
ismét szünet állott be és csak midn Feretic király 1804. a központi papnevel intézetet felélesztette, kezdette meg újra a hittudományi kar
tatott

pedig az E.-et a vallás- ós közoktatásügyi
miniszter fenhatósága alá rendeli.

ra.

Az E.-et négy tudománykar, úgymint 1. ahittudományh 2. a jog- és államtudomáivyi, 8. az
:

orvostudományi ós 4. a bölcsészettudofnányi kar
A karok a tanszemélyzetbl és a beiktatott

alkotja.

ban az E. két a hittudományi és bölcsészeti kar- hallgatókból állanak. A tanszemélyzet nyilvános
ból állott. 11. Ferdinánd még u. a. év okt. 8-án pályázat mellett az illetékes tanártestület hármas
római császári bulla és magyar királyi titkos pe- kijelölése, vagy páiyázat mellzésével, meghívás
csét alatt kiadott szabadalomlevelóvel, az alapít- útján s az B.-i Tanács véleményének meghallgavány megersítése mellett, ass B.-et mindazon tása alapján a miniszter elterjesztésére Ö Felszabadságok-, Idváltságok-, eljogok- és jogokban sége által életfogytiglan, szabályszer illetmérészesítette, amelyekkel a németbirodalmi örökös nyekkel kinevezett nyilvános rendes ós nyilvános
:

tartománybeli B.-ek bírtak. Az E. 1635 nov. 13.

A

nyittatott meg.
két karhoz 1667.
kar járult, melynek megalapítását

jogtudományi
Lósy Imre ós
Lippay György esztergomi prímások végrendeleti hagyományai tették lehetvé. A közbejött
háborús korszak és járványok miatt e században
az E. több ízben szünetelt. A még mindig három
karból álló csonka érseki B.-et Mária Terézia
királyn 1769 júl. 17-én kelt kéziratával királyi
E.-mé emelte elrendelvén a jogkari tanszékek
szaporítását ós a még hiányzó orvosi kar felállítását. A következ évben kiadta az B. új szabályait, minek megtörténte után az 1770— 71-iki
tanévvel az orvosi fakultás is megkezdett*
;

m-

ködését.
A jezsuita-rendnek 1773. történt feloszlatása
után a rend által addig ellátott hittudományi és
bölcsészettudománykari tanszékek pályázat útján
töltettek be. Mária Terézia a feloszlatott nagyszombati jezsuita társház minden ingó és ingat-

rendkívüli tanárokból, teljes jogú valóságos ny.
rendkív. tanárokból, szakma- s ülési jog nélkül
valamely rendes tanszók tanárától függési viszonyban lev (orvoskari) ny. rendkív. tanárokból, a karok által egyes tanszakra képesített
(venia legendi) és a miniszter által megersített
magántanárokból (docensek), egyes tudományszakok megbízott eladóiból, tanárhelyetteseiböl
és \égvLÍ valamely nyelv vagy ügyesség tanítására
a miniszter jóváhagyásával tiszteletdíj mellett,
v. anélkül az illet kartól engedélyt nyert magántanítókból (lectorok) áll. Az érdemesebb magántanároknak az illet kar javaslata és az B.-i Tanács felterjesztése alapján a miniszter (elterjesztésére Ó Felségétl nyilvános rendes és nyilvános
rendkívül tanári cím és jelleg, nyilvános rendes,
nyilvános rendkívüli és rendkivüdi tanári cím szo-

kott adományoztatni. De ez esetben is a magántanári létszámba tartoznak. A magántanárok
tiszti illetményeket nem élveznek részükre és a
magántanítók részére jutalékul a befolyt tandíj
lO^/o-a kerül felosztás alá. A tanári testületek segédszemélyzetét az illetékes karok tanártestületei
által egy, két, három évre megválasztott, újból
;

lan vagyonát az B.-nek adományozta. 1777-ben
elrendelte az B.-nek Nagyszombatból Budára, az
ezen célra kijelölt királyi palotába való áthelyezését. Alapító munkáját Mária Terézia 1780. fejezte be, midn ez óv március 25-én kiadta megválasztható és szabályszer tiszti illetméaz B. nagy szabadalomlevelét (diploma inau- nyekkel ellátott díjas, vagy díjtalan demonstrátoguráló), melyben az B.-et régebbi jogai-, kivált- rok, növendékek, gyakornokok, tanársegédek és
ságai- és alapítványaiban megersítette, új jó- adjunktusok alkotják. Alkalmaztatásuk, habár
szágokkal látta el, az egyes karokat és tanácsát fizetési osztályokba is sorolvák, csak ideiglepedig külön címerrel ós hiteles 'pecséttel ajándé- nes. Ugyancsak a tanítás céljait szolgálják
kozta meg.
még az egyes karok kebelében fennálló szeminá1784-ben az E. II. Józse/" császár rendeletébl, a riumok (római jogi, nemzetgazdasági és statisztipozsonyi egyetemes papnevelintézet kiegészíté- kai, statisztikai, politikai, büntetjogi, jogbölcseséül rendelt hittudományi kar kivételével, Pestre leti és összehasonlító jogtudományi szemináriukölyeztetett át. Midn 1786. a központi papnevelde mok a jog- és államtudományi karon, klasz-
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szika filológiai, modem filológiai, történeti, földrajzi és matema ti iíai szemináriumok a bölcsészettudományi karon), amelyekben való részvétel a
speciális ismeretek elsajátítása végett kívánatos,
tov. a muzeumok és gyüjteménj'^ek, szakkönyvtárak (állattani, ásványtani és kzettani, emberrem és régitani, görög filológiai muzeumok,
ségtár, esztétikai, mtivészettörténeti, magyar
veldéstörténeti, elméleti fizikai tanszergyüjtemények, filozófiai, pedagógiai, történelmi könyv<

m-

tárak).

A tudománykarok tanártestületét alkotják a
tanszék és szakma s tanártestületi ülési jog nélkül (az orvostud. karhoz) kínevezett ny. rk. tanárok kivételével a kar összes (tényleges szolgálatban álló) njilvános rendes tanárai és ezeknek
fele számáig a teljes jogú valóságos ny. rendk.
tanárok, még pedig els sorban azok, akik valamely fószakmát képviselnek, a magántanárok által tagjaik sorából évenként megválasztott 2 tag,
mint magántanári képvisel. A tanártestület képezi a kar autonóm testületi hatóságát, meljmek
élén a testület kebelébe taitozó ny. r. tanárok sorából évrl-évre megválasztott dékán áU, aki a
kari üléseken elnököl. Helyettese az elózö évi dékán (prodékán), jegyzje az orvostudományi kar
kivételével, hol a jegyzi tisztet választás útján
töltik be, a kar legfiatalabb tagja. Az B. legfbb
autonóm testületi hatósága az E.-i Tanács (Senatns), mely a négy tudománykar dékánjából és prodékánjából és a tudománykarok által évrl-évre
kiküldött négy-négy rektorválasztó (elector) által
évenként más-más kar kebelébl, rektorválasztó

ülésen megválasztott Redor Magnificus-hól,
mint az E. egyetlen személyi kormányzó hatóságából és az
évi rektorból (prorector) áll. A
Szenátus elnöke a Rector Magniflcus, helyettese a
prorektor, jegyzje az B.-i tanácsjegyz.
Szervei az E.-i templom (kinevezett gondnokkal), a könyvtár, melynek alapját szintén Pázmány Péter vetette meg, tulajdonában 482,000
kötet könyvvel, 872 snyomtatvánnyal, 3568 kézirattal, az adminisztrativ hivatalok (rektori hivatel, élén az E.-i tanácsjegyzvel, a dékáni hivatalok és a quaestura), a gazdasági hivatal és a
nyomda (külön-külön igazgatóságokkal). Az E.
kiegészít alkotó részei még a klinikák (L, II.
és III. 8Z. belklinika, I. és II. sz. sebészeti klinika,
I. és II. sz. ni klinika, I. és II. számú szemészeti
klinika, elme és idegkórtaní klinika, br- és bujakórtani klinika, összesen 1447 ággyal) és az intézetek (I. és n. sz. bonctani, I, és H. sz. kórbonctani, általános kór- és gyógytani, gyógyszertani,
I. és II. sz. sebészeti,
törvényszéki orvostani, bakteriológiai, gyermekorvostani, központi
Röntgen-intézet, E.-i gyógj'szertár az orvostudo-

elz

:
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jogosít, a rendkívüli hallgatóság elfeltépedig 16 éves életkor és kell szellemi képesség a választott eladások sikeres hallgatására. Nknek az orvostudományi és bölcsészettele

tudományi karokon r. és rk. hallgatói minségben való felvételét külön szabályok szerint esetrl esetre a miniszter engedélyezi. A hallgatók a
tantárgyakat (collegiumokat) szabadon választhatják. Bizonyos szakképzettséget feltételez életpályára készül, vagy zárt és kötött tanfolyamot
látogató hallgatók azonban, akik megállapított
félévek (somesterek) után a tanulmányi id beszámítása céljából vizsgázni, szigorlatozni tartoznak, a tantárgyak megválasztásánál a vonatkozó
tanulmányi és szigorlati rendhez kötelesek alkalmazkodni. A hittudományi, jog- és államtudományi és bölcsészettudományi tanfolyamok bevégzéséhez 4 év (8 félév), az orvostudományi tanfolyam bevégzéséhez 5 év (10 félév), a gyógyszerészmesteri tanfolyam bevégzéséhez 2 év (4 félév),
a gyógyszerésztudorsághoz pedig a gyógyszerészmesteri oklevél birtokában frekventált 4 orvoskari félév szabályszer bevégzése (idközi vizsgák, szigorlat letétele stb.) szükséges. Azon rendes hallgatók, akik az illet kar tanulmányi szervezete szerint megszabott E.-i tanfolyamot bevégezték, végbizonyítványt (absolutorium) nyernek.
A végbizonyítvány magában minsít ervel nem
bír, csak pályavégzettséget bizonyít. A pályavégzett hallgatók a doktori fokozat elérhetése céljából letett szigorlatok és az orvosi kar kivételével a
doktori értekezés
elfogadása
dissertatio
után az E. által az illet tudományok doktorává
avattatnak fel. A jog- és államtudományi, valamint az orvostudományi doktori fok minsít ervel bír, míg a hittudományi, a kánonjogi doktori és bölcsészettudományi doktori fokozatok
Ó3 a gyógyszerészdoktorság kizárólag tudományos
fokozatot képeznek. Az orvosdoktorok felavatásuk után az önálló orvosi praxis megkezdése eltt
egy évi kórházi gyakorlatot kötelesek kitölteni.
Egész középiskolai és E.-i pályájuk alatt mindig
jeles eredményt elért doktorjelölteknek, lehetleg karok szerint váltakozva, és jelenleg évenként két jelöltnek megengedi a király, hogy legfelsbb védnöksége alatt (promotio sub auspiciis
Regis) doktorokká avattassanak fel. E felavatás
megállapított ünnepélyes alakiságok mellett és a
királyi gyrt, mint ajándékot átnyújtó királyi

—

—

képvisel jelenlétében történik. Szokásban van
még kiváló egyének tiszteletbeli (honoris causa)
doktorrá megválasztásának intézménye és jubiláris (50) éves díszdoktori diplomák adományozása is. Külföldi doktori oklevelek külön szabályok szerint az illet kar által honosíttatnak (nostriflcatio).

A hallgatóság kebelében humanitárius és kulés III. sz. kémiai intézet, növénytani intézet és turális egyesületek állanak fenn. (Egyetemi Kör,
növénykert, állattam és összehasonlító bonctani, Egyetemek Kórház-Egylete, Általános Egyetemi
ásvány és kzettani, föld- és slénj'tani intézetek Segélyegylet (Diák-otthon), Mensa Academica
a bölcsészettudományi karon), mindannyi a szak- Egyesület, Budapesti Egyetemi Athletikai Club.
tanár, mint igazgató vezetése alatt és e célra ren- Joghallgatók Segélyz Egyesülete, Orvostanhalldelt segédszemélyzettel.
gatók Segélyz- és Önképz Egyesülete, a Böl-A hallgatók vagy beiktatott rendes hallgatók, csésze ttanhallgatók Segít Egyesülete stb. stb.)
E.-i polgárok, vagy csak bolrott rendkívüli hall- Alapszabályaikat az Egyetemi Tanács elterjeszgatók. Rendes hallgatóságra érettségi bizonyít- tésére a közoktatásügyi miniszter hagyja jóvá.
karon,-

1.

és

II. sz.

fizikai

intézet,

I.,

II.

—
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Alapítványi értékeik, épen úgy, mint az Egyetemi
Tanács kezelése alatt álló egyéb hasonló cél szolgálatában tett alapítványok, a rektori hivatal,
mint alapítványi pénztár által kezeltetnek. Az
alapítványi pénztár évi 51,905 K 02 f értékpapírszelvény kamathozadék mellett 1.357,873 korona
86 fillér érték vagyont kezelt (1912. évi január
hó 27-ikí állapot). Ezenkívül az egyes tudománykarok kezelése alatt több százezer koronára rúgó
humanitárius és kulturális alap van. A hallgatóság által élvezett állami szorgalmi díjak, ösztöndíjak évenként mintegy 500,000 koronát tesznek
ki. Az E. szükségleteire a törvényhozás (1912.
évre) az E. címénél: a) személyi kiadásokra
2.23'4,357 koronát
h) dologi kiadásokra 706,392
koronát, rendkívüli kiadásokra 468,800 koronát,
a klinikák címénél a személyi kiadásokra 365,823
koronát, dologi kiadásokra 2.406,910 koronát,
rendkívüli kiadásokra 169,000 koronát, végöszszegben 6.351,282 koronát engedélyezett. Ezzel
szemben az E. címénél a) tandíjjövedelemböl
740,000 korona h) az E.-i alapok (gyümölcsöz
tkék, dunaföldvári, pécsváradi, sellyei és znióváraljai, összesen 11,901 h. szántó, rét stb. és
20,874 hold erdbl álló uradalmak ésE.-inyomda)
jövedelmébl 569,805 korona c) különféle bevételbl 31,700 korona, a klinikák címénél :a^
ápolási díjakból 1.000,000 korona
h) különfélékbl 30,500 korona bevétel irányoztatott el,
2.372,005 koronával járul tehát hozzá az E. saját
bevételeibl szükségleteinek fedezéséhez.
A tanszemélyzet áll 102 nyilvános rendes ós
17 nyilvános rk. tanárból (1912. évi költségvetés
szerint), 41 címzetes ny. r. és ny. r. tanárból, 191
magántanárból, egy megbízott eladóból, egy tanárhelyettesböl, 2 tanulmányi felügyelbl, 9 magántanítóból (1911. évi tényleges állapot). A segédtanerk száma (1912. évi költségvetés szerint)
111 ós pedig: 10 adjunktus, 44 tanársegéd, 10
mütnövendók, 47 gyakornok. A hallgatóság
száma (1911/12. tanév I. felében) 7667 és pedig
a hittudományi karon 100, a jog- és államtudományi karon 3585, az orvostudományi karon
2495, a bölcsészettudományi karon 1145, a gyógyszerészeti tanfolyamon 342. Ebbl nhallgató az
orvosi karon 128, a bölcsészeti karon 169 és a
gyógyszerészi tanfolyamon 21, összesen 318. Tandíjelengedésben részesült 1974 hallgató 127,987
korona 50 fillér értékben (1911/12. tanév I. fele).
Távozási bizonyítvány (1910/11.) 405, végbizonyítvány 1255 adatott ki, ugyanakkor hittudományi
doktori 8, jogi doktori 424, államtud. doktori 136,
kánonjogi doktori egy, orvosdoktori 252, gyógyszerószdoktori 7, gyógyszerész mesteri 130, bölcsészetdoktori diploma 83 állíttatott ki. V. ö.
Fejér György, História Academiae Scientiarum
Pazmaniae ac M. Theresianae literaria (1835);
Pauler Tivadar, A budapesti kir. magyar Tudomány Egyetem története (1880) és az E. évi tör;

:

:

;

:

;

;

:

ténete.

A

kolozsvári m.

kir.

Ferenc József tud.-E.

Kolozsváron már Báthori István lengyel király
alapított 1579. akadémiát hittudományi, bölcsé-

Ez
mködni,

szeti és jogi karral jezsuiták vezetése alatt.

1603. a jezsuiták kizésekor megsztot
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de I. Lipót 1693. fölélesztette s ismét a jezsuiták
keze alatt 1773-ig mködött, mikor Mária Terézia feloszlatta a jezsuita -rendet s 1774.
maga
állított jogi, bölcsészeti és orvossebészeti karból
álló E.-et. Ez II. József alatt akadémiává, I. Ferenc alatt kir. líceummá törpült, 1851. róm, kat.
fgimnázium lett belle, mely mellett 1863. ismét
felállították a jogakadémiát. Végre az 1872. XIX.
t.-e. elrendelte, hogy Kolozsváron «a tanszabadság elvének alapjána E. állíttassék, a jogakadémia
és az orvossebészeti tanintézet megszntetésével.
Ki is neveztek mind,1árt 34 rendes, 5 rendkívüli
tanárt s az E. Berde Áron rektorsága alatt november 10. megnyílt. A város örömünnepet ült s
1600 forintot ajánlott fel évenként pályadíjakra.
Az alapító oklevelet a király csak 1881 jan. 4.
bocsátotta ki s megengedte, hogy az E. az
nevét viselhesse. Kezdetben számos, célszertlen
épületben voltak szétszórva, kivált az orvosi kar
intézetei. Ma már azonban nemcsak két négyszög udvart körülfogó nagy központi épület, hanem a külön épületekkel rendelkez intézetek,
szépen felszerelt klinikák egész sora nyújt módot
a sikeres munkálkodásra legnagyobb szabású az
;

mköd

állattani intéApáthy István vezetése alatt
zet, melyet a gr. Mikó hagyományozta botanikuskertben építettek. Az E.-i könyvtárban, mely a

központi épületbl 1908. költözött át célszer,
modem berendezésével párját ritkító új épületébe, egyesítve van az Erdélyi Múzeum Egyesület könyvállománya (mint állandó letét) a tulaj
donkópeni E.-i könyvtáréval. A szegényebb sorsú
E.-i ifjúság megélhetése szempontjából nagyfontosságú a Mensa Academica és a vele kapcsolatos
Diákotthon új épülete, melyet Posta Bélának, a
Diákasztal felügyelbizottsága elnökének kitartó
fáradozása hozott létre. Az E.-el kapcsolatban
ködik még E.-i Kör, Atlétikai Club, Segít Egyesületek minden karon. Az E. évi dotációja az els
évben 101.734 K volt, 1895. már 351.358 K,
1911-ben 1,442.011 K, nem számítva a 322.000
K-ra rúgó rendkívüli kiadást. A hallgatók száma
az 1872—73 els félévében 258 volt 1895-ben
685; az 1911— 12-iki tanév els felében 2405. A
tanító személyzet jelenleg 50 rendes, 9 rendkívüli, 40 magántanár, 9 adjunktus, 33 tanársegéd,
30 gyakornok. Az E. négy karból áll jogi, orvosi, bölcsészet-, nyelv- és történettudományi,
és matematikai-természettudományi. Minden karon berendezett szemináriumok mködnek az illet szaktanár vezetése alatt rendes évi dotáció-

m-

;

:

:

A bölcsészeti és matem. természettudományi
kar mellett középiskolai tanárképzintózet és országos tanárvizsgáló bizottság mködik.

val.

A

zágrábi

kir.

I.

Ferenc József

E.

Alapját a jezsuiták vetették meg. Az általuk
1607. Zágrábban alapított gimnáziumot fokozatosan kifejlesztették oly tanintézetté, melyben
filozófiát, jogot és teológiát tanítottak. Ennek
a tanintézetnek «Academia scientiarum» volt a
neve. 1784-ben a jezsuita-rend feloszlatása után
a teológiai tanszakot az akadémiától különválasztották és a zágrábi püspöki szemináriumhoz csatolták. 1850-ben a Thun-féle közoktatásügyi reform következtében a filozófiai tanszakot is el-

Egyetemes egyh. és

iskolai

felügyel

199

—

Egyetemes postaegyesület

választották és a gimnáziumhoz csatolták, az
aeademia scientiarumot pedig 3 évfolyamú jogakadémiává alakították át. 1868-ban kibvítették
negyedik évfolyammal s a magyar és osztrák
jogi fakultásokkal egyenrangusították. 1869-ben
szentesítést nyert az É. felállításáról alkotott horvát törvény, az E. szervezeti szabályzatát pedig
a király 1874. hagyta jóvá. Ugyanezen évi október hó 19-én nyitotta meg az E.-et a király képMazuranic Iván. Az
viseletében az akkori bán
wZágrábí kir. I. Ferenc József E.». JeE. neve
lenleg 3 fakultásból áll teológiai, bölcsészettani
és jog- és államtudományi. Az orvostudományi
kar felállítása tervben van, de anyagi eszközök
híján eddig létesíthet nem volt. Évi költségvetése meghaladja a 400,000 koronát. Tanárainak
száma 40—45, a hallgatóké 1500 körül. 1898-ban
egyesítették az E.-mel a zágrábi kir. erdészeti
akadémiát. Az E.-nek van kb. 130,000 kötetre
terjed könyvtára, amely a most épül új épületben lesz elhelyezve. Az E.-mel kapcsolatos tudományos intézetek közé tartoznak a vegji és természettani laboratóriumok, a növénytani intézet,
az E.-i füvészkert, valamint a horvát nemzeti
múzeum. Az E.-i ifjúságnak van egy segélyz,
egy sport- és több dal- és zeneegyesülete.
Egyetemes egyházi és iskolai felügyel, a magyarországi ágostai hitvallású evangélikus egyház
azon élethossziglan választott közege, aki az egyházat kormányozza és képviseli. Hivatalos eljárásáról az egyetemes közgjmlésnck évenként jelentést tesz. Általános szótöbbséggel választják az
egyetemes egyház összes egyházközségei, a fiskolák, fgimnáziumok s önálló tanítóképz intézetek, melyek egy-egy szavazattal bimak. A raegválasztandónak magyar honpolgárnak és világinak
kell lenni. A megválasztottat az egyetemes közgylés íolesketi s hivatalába üimepélyesen beiktatja, megválasztását a kormánynak s a magyarországi ref. konvent elnökségének is tudomására

1882-ben tartott debreczeni els alkotmányozó
zsinat teremtett meg. Tagjai az öt egyházkerület
püspöke és fgondnoka és az egyházkerületi köz-

juttatja.

vén figyelmét, fként szakszer értekezéseket,

:

:

:

:

Egyetemes gylések, a magyarországi

ág.
hitv. ev. négj- egyházkerület küldöttjeinek hatá-

gylések által a hívek számarányában, felerészben lelkésziek, felerészben világiak közül választott, összesen 28 konventi képvisel. Az E. képviseli, zsinat együtt nem léte esetén, a magyarországi református egj'házat úgy a hitfelekezetek,
mint az állam irányában, minden olyan ügyben,
amely az egj' házat egyetemesen érdekli intézi
az egj'házkeriüetek által hozzá felterjesztett
ügyeket védelmezi az egyház törvényes jogait
;

;

megtámadás esetében és sérelmi ügyekben végrehajtja, vagy végrehajtana a zsinat határozatait
;

intézkedik ennek összehívásáról s gondoskodik az
erre szükséges elmunkálatok, javaslatok és tervezetek eláUításáról vezeti és intézi a missziói
ügyeket, s az országos református egyházi közalap, az egyház tulajdonát képez közpénztárak
és alapítványok ügyeit
vezeti és irányozza a
tanügy összhangzatos fejldését stb. Évenként
egyszer tart ülést, rendesen Budapesten. A hazai
ág. hitv. evangélikus egyházban az egyetemes
közgylés felel meg, körülbelül hasonló hatás;

;

körrel, a református

egyház ezen alkotmányi szer-

vének.

Egyetemes papsá.g, a protestantizmus amaz
elve,mely szerint voltakép minden hív pap,vagyis
lelki ember s ép azért az ú. n. papok nem alkotnak
külön rendet, hanem csak hivatal szerint különböznek a többi hívektl, vagyis mint a lelki ügyek
vezetésére különösen készült, alkalmas, meghívott 8 megválasztott egyének mködnek az egyházban s ha hivatalukról lemondanak, vagy letétetnek, újra egy sorba jutnak a többi hívekkel.
Egyetemes Philologiai Közlöny, havonkint
(augiisztust és szeptembert kivéve) összesen ötven
íven megjelen tudományos folyóirat, a Budapesti Phüologiai Társaság kiadványa és hivatalos közlönye, mely az egész filológiára kiterjeszthazai és külföldi szakmunkáknak és programmértekezéseknek bírálatát s apróbb közleményeket tartalmaz magyar, latin vagy görög nyelven.
A jelenleg XXXVl. évfolyamát járó folyóiratot
több budapesti filológus, fként egyetemi tanár
közremködésével P. Thetcrewk Emil és Heinrich Gusztáv alapították s
szerkesztették is
1891 végéig, Thewrewk az E.-nek klasszika-,
Heinrich modern filológiai részét. 1887-töl 1889-ig

rozatképes gyülései.melyek Mária Terézia királyn
Noha értekezleteket olykor
már elbb is tartott mindkét prot. egyház, a ref.
egyházban akkor nem sikerült az ilyen egyetemes
jelleg gylések szervezése, de az evangélikusok az 1774 ápr. 20. tartott alakuló közgylésen kimondták az E. rendszeresítését s évenként
való megtartí'isát, a budapesti zsinat pedig tör- Thewrewk mellett ÁhdÍQni) mködött mint szervénybe iktatta s hatáskörüket határozottan meg- keszt, majd 1889-tl Némethy Géza. 1892—
szabta. Az új szervezet E. elseje 1793 okt. tar- 1901-ig Némethy Géza és Petz Gedeon voltak a
tatott, még pedig 1848-ig mindig az egyetemes szerkesztk, 1902. Katona Lajos vette át a szerfelügyel által vitt egyes elnökség alatt az ez- kesztést 1904-ig, de a két alapító neve továbbra
után bekövetkezett provizórium elteltével 1860. is szerepelt mint közremködké a címlapon.
azonban már ketts elnökség vezette a gylé- 1905-tl Császár Elemér (modern rész) és Láng
seket, amennyiben a hivatal szerint legöregebb Nándor (klasszika-filológia) a szerkesztk. 1889.
szuperintendens társelnöke lett az egyetemes fel- és 1890-ben Pótkötetek is jelentek meg az E.-höz,
ügyelnek. V. ö. Haán Lajos, A magyarországi 1898. pedig az I XX. kötet Név- és tárgymutaág. iiitv. evangélikusok egyetemes gylései és az tója (szerk. Pruzsinszky János).
egyetemes világi felügyeli hivatal (Í88.S).
Egyetemes postaegyesület, az állami postákalatt szerveztettek.

k

;

—

.

Egyetemes hagyomány,
Egyetemes konvent. Az

1.

Hagyomány.

E.

a magyarországi

református egyházat egyetemesen éi-deklö ügyek
elintézésére hivatott testület, melyet az 1881—

nak az egész

föld kerekségére kiterjed egyesüa levelezésnek akadálytalan, gyors és olcsó
szállítására és általában a nemzetközi postai szolgálatnak folytonos tökéletesítésére. Az E.-i szer-

lése,

Egyetemes történelem
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zödés, melyet els kezdetleges alakjában Bernben,
1874. kötöttek, legutóbb megiyittatott Rómában
1906 máj. 26. Jelenleg néhány szigetcsoport kivételével, az B. területe közvetlenül v. közvetve az
egész lakott föld kerekségére kiterjed. Az általánosan kötelez fszerzdésen kívül, mely a levelezés szállítási feltételeinek megszabása mellett a
nemzetközi postaügy általános rendezésével foglalkozik és azért mindenütt törvénybe is van iktatva
(nálunk az 1908. XLV. czikkellyel), van még hat ki-

egészít külön egyezmény, mely a posta egy-egy
speciális szolgálati ágát, t. i. a postautalvány, postai
megbízás, értéklevél s értékdoboz, postai csomag,
személyazonossági könyvecskék szolgálatát és a
hirlape] fizetósek közvetítését tárgyalj a és melyek
az egyesületnek csak azon tagjaira nézve kötelezk, a melyek azokhoz egyenkint hozzájárultak.
Úgy a fszerzdéshez, mint a külön egyezmények
mindegyikéhez tartozik egy-egy foganatosító szabályzat, mely a szolgálat részleteit rendezi. L.
Nemzetközi postaügy.
Egyetemes történelem, 1. Világtörténelem.

—

Egyetemi magrántanár

nítását a állattanétól. 1861-ben nevezték ki Margó
Tivadart, aki '1896-ig állott az intézet élén s ö
alatta kapta meg az intézet mai alakját. Mai'gó-

nak 1896. bekövetkezett halála után az intézetet
mint h. igazgató Krenner József, majd egy éven
át Török Aurél igazgatta, s 1901. Entz Gézát nevezték ki igazgatónak. Az 1911— 12-ik év L felében 704 orvostan-, 49 bölcsészettanhallgató, 3
jogász és 197 gyógyszerész hallgatott az intézet-

ben

állattani eladásokat és vett részt
állattani gyakorlatokban.

különböz

Egyetemi ásványtani intézet, a budapesti
egyetem ásvány-kzettani tanszéke mellett fennálló tudományos intézet. Gyjteménye nemcsak
a Nemzeti Múzeum gazdag s európai
ásvány-

Mr

gyjteménye után a legnagyobb hazánkban, de a
gyjtemények mennyiségét, felállítását s az egész
intézet berendezését illetleg, a legkiválóbb egyetemi intézetek egyike. Szabó József egy. tanárnak egyik legnagyobb, mindenkorra fenmaradó ér-

deme

az intézetnek szervezése, mintaszer berendezése, gyjtemény- s tanításanyagának páEgyetemes zsinat, 1. Zsinat.
ratlan buzgósággal való összehordása és a tudoEgyetemi állattani és összehasonlító bonc- mányos tanítás meg a tudományos búvárkodás
tani intézet, a budapesti egyetem állattani tan- céljainak megfelel hozzáférhetvé tétele. Az ásszéke mellett
tudományos intézet. Labo- ványgyüjteményben k. 600 faj van képviselve, a
ratóriumai összehasonlító bonctani és mikrosz- példányok száma meghaladja a 32,000-et a túlkópi állattani vizsgálatokra vannak elssorban nyomó mennyiség üveg alatt van kiállítva. A
berendezve. Könyvtára az 1911-iki kimutatás rendszeres ásvány gyjteményen kívül van egy
szerint 5349 kötetbl áll, melyek 56,000 korona tanulságosan összeállított terminológiai gyjteértéket képviselnek. Két múzeuma van
az mény, melynek a pszeudomorfózákra s a paraegyik összehasonlító boncolástani készítménye- morfózákra vonatkozó része valósággal unikum.
ket tartalmaz, a másik pedig a rendszertan Érdekes az ásványrendszereket feltüntet gyjteszolgálatában áll a bennük összegyjtött anató- mény, melynek használatát s áttekintését nagyon
miai készítmények, továbbá kitömött, spiritusz- megkönnyítik egyrészrl az ásványfajok mellé
ban konzervált és száraz állapotban rzött álla- adott nyomtatott leírás, másrészrl a céduláknak
tok száma 1911. végén 24,956 darabot tett ki, me- a termhely szerint választott színe. A magyarlyeknek becsértéke körülbelül 100,000 korona. országiak cédulája nemzeti szín és mindenütt a
Az intézet élén egy igazgató áll, aki meUé egy hazai elfordulásoké az els hely. A petrográfiai
adjunktus van beosztva; rajtuk kívül még két múzeum, melynek példányszáma jóval meghatanársegéd, 1 praeparator és 2 szolga áll az inté- ladja a 10,000-et, a leggazdagabb hazai gyjtezet szolgálatában. Évi dotációja az államtól 2000 mény s a rendszeres gyjteményen kívül képvikorona. Az intézet az egyetem újjáalapítása ide- selve van nemcsak minden hazai vulkánikus vijétl 1780-tól kezdve egészen 1850-ig a «historia dék, hanem a nevezetesebb külföldi is.
naturális specialis» tanára igazgatása alatt állott,
Egyetemi bonctani intézet, 1. Boncolástani
aki egyúttal az ásványtant is eladta és az ásvány- intézetek.
tani gyjteményt is gondozta. A legels kineveEgyetemi élettani intézet, 1. Élettani intézet.
zett tanár volt a grazi születésit Pillér Mátyás
Egyetemi embertani gyjteménytár, 1. Emjezsuita, aki 1785— 92-ig mködött Nagyszomba- bertani intézet.
ton, majd Budán, utána az intézet igazgatói volEgyetemi fizikai intézet, 1. Fizikai intézet.
tak Schönbauer József (1792—1809), Schuster
Egyetemi föld- és slénytani intézet, 1. FöldJános (1809—1811), Reisinger János (1811—48). es ö.slénytani intézet.
Az utóbbinak visszalépésével befejezdött az oktaEgyetemi földrajzi intézet, 1. Földrajzi intásnak ama régibb korszaka,midn a história natu- tézet.
Egyetemi gyógyszertani intézet, 1. Gyógyrális tanárai az akkori kor felfogásához képest
Linné szellemében, latinul, elméletileg és nem gya- szertani intézet.
koratilag adták el az állattant. Fsúlyt inkább az
Egyetemi klinikák, 1. Klinika.
ásványtan tanítására és az ásványtani gyjtemény
Egyetemi könyvtár, l. Egyetem.
gyarapítására fektettek, míg az állattant és az
Egyetemi magántanár. Olyan szakember, kiállattani gyjteményt elhanyagolták. A 40 -50-es nek tudományos mködése alapján az egyetem
években alig tett ki az állattani gyjtemény 3000— valamelyik kara a hozzá tartozó tudományszakok
4000 darabot. 1850 -60-ig az állattant németül egyikének meghatározott részébl az egyetemen
adták el az egyetemi állattani intézet akkori való eladásra engedélyt (venialegendi) adott s
igazgatói: Langer Károly (1851—57), Peters Ká- ezt a vallás- és közoktatásügyi min. megersítette.
roly (1857-58), Brhl Károly (1858-61) ugyan- Az B.-i képesítést (habilitációt) rendesen csak valaebben az idben választották el az ásványtan ta- mely hazai egyetem doktorai szei-ezhetik meg

mköd

;

;

;

:

:

;
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angolul tartják eladásaikat. Ez utóbbiak számára Xew- Yorkban a porosz kormány az ú. n.
Kaiser Wilhelm-tanszéket létesítette, Berlinben
pedig amerikai alapítvány kamataiból Roosevelttanszék van.
A
Egyetemi vegytani intézetek, 1. E£miai inhivatalától megszerezhet. Az E.-ság mintájára
más fiskolák is adnak egyeseknek a tanításra tézetek.
Egyetemlegesség (^^oíiáam obUgatio).l.Egyejogosítványi:.
Egyetemi növénytani intézet. 1. Növénytani temleges adósság esetében mindegyik adóstárs
felelüs az egész tartozásért, vagjis bármelyikük
intézet.
Egyetemi nyomda (M. k. tud.-E.), ma hazánk mindannyiért. Az E. kérdésében az általános malegrégibb nyomdája. Alapította Telegdi Miklós gánjog (köztörvény) fordított viszonyban áil a
esztergomi nagyprépost az 1553 óta szünetel kereskedelmi joghoz. Köztörvénj' szerint ugyanis
bécsi jezsuita-nyomda megvételével Nagyszom- a több adós rendszerint egyszer adóstárs, hacsak
batban 1.Ó77. Virágzását elmozdította Rudolf az E. kikötve nincs. Ellenben több adós, akinek
1584 ang. 15-iki rendelete, hogj-kir. szabadalom- közös kötelezettsége oly ügyleten alapul, amely
malnem biró nyomdák bezárandók. Telegdi halála az ó részükrl kereskedelmi ügylet: mindig
után (1586) a nyomda az esztergomi káptalané, egyetemleges adóstárs, hacsak az ellenkez ki12 év múlva a jezsuitáké lett Forgách Ferenc kötve nincsen. A dolog természete szerint közprímás adományából és 1655. a Pázmány Péter törvényi ügyletbl is csak egyetemlegesen lehetegj'eteméhez kapcsolták, miközben 1644. bvült nek kötelezve azok, akiknek oszthatatlan szolgálaz 1604. Forgách Ferenc által alapított pozsonyi tatástkelltelje3Íteniök.Részletezveaz E. fogalmát:
érseki nyomdával. A jezsuiták eltörlésével (1773) a hitelez bármely egyetemleges adóstárstól az
Mária Terézia javaikat a nyomdával együtt 1775 egész teljesítést követelheti, de természetesen,
febr 13. az egyetemnek adta s 1777. ezzel együtt mihelyt egyszer követelésére nézve egészen kia nyomda is Budára jött. Mária Terézia 1779 nov. elégítették, a többi adós felszabadul. A hitelez
5. e nyomdára ruházta a hazai kormányi tan- ehhez képest az egyetemleges adóstársak közül
könyvek kiadását, 1. Ferenc 1811 ápr. 26. a Bre- tetszése szerint bái-melyiket az egészre perelheti,
viárium és Missale Romanum, 1822 szép. 13. anélkül, hogy ez a követelés aránylagos leszála Rituálé s a Corpus Juris (30 évi idre) kiadását. lítását vagy a többi adóstárs perbevonását köveA nyomda megvette eközben I. Ferenc 1805 jún. telhetné. Sót ha az egyes adóstársat csak részletre
23-iki kegyelemlevele értelmében a Novakovies perelte is, ezzel sem vesztette el jogát ahhoz,
István-féle budai román-illir nyomdát és ily köny- hogy tle utóbb az egészet, illetleg a fenmaradt
vek kiadására jogot nyert.Kiadványai az ü-odalom részt is ne követelje. De beperelheti a hitelez
minden ágát felölelték és az 1882-iki budapesti egyszerre egész követelésére valamennyi adóskönyvkiállításon 1777— 1877-bl kiáUított 484 társat is, sót az ítélet alapján valamennyit végrelatin, 803 magyar, 283 német, 4 francia, 3 olasz, hajtathatja, árvereltetheti is
mihelyt azonban
4 görög, 46 tót, 10 horvát, 283 szerb, 23 rutén, egyszer az árverési árból követelése egészen
9 bolgár, 9 vend, 87 román, 100 zsidó kiadványt, kikerült a további végrehajtást be kell szüntetni
összesen 14 nyelvbl, amit egyetlen más hazai s ha a hitelez ezt nem tenné, az adósok ezt végrenyomda sem bírt megtenni s külföldön sem sok hajtást megszüntet perrel is követelhetik. Az
nyomda volt így felszerelve. A köny^Tiyomtatáson azután az egyetemleges aílóstársak dolga egymás
kívül, mint sok régibb nyomda, foglalkozott betü- közt s a köztük lév jogviszony szerint bírálandó el
öntéssel is s mindkét iparágra mestereket tartott. hogj- vájjon az, aki az egész követelést kifizette,
Ott készültek továbbá 1870-ig, az államnyomda követ€lhet-e a többitl ai'ánylagos megtérítést.
felállításáig, az összes minisztériumi és más hivaAz B.-tl megkülönböztetik némelyek az egy üttalos nyomtatványok is, és bár az 1851 márc.l4-iki tességet (correalitas), ez azonban mai jogunkban
ítír. rendelet eltörölte az 1779-iki szabadalmat,
már nem gjakorlati. A correaütes a több kötelem
nyomtatványai köre megmaradt. A nyomda az olyatén egysége, hogy a kötelemnek bármeljlk
egyetemi alapé s régebben az egyetemnek,ma koz- adós részén való bármily alapú megsznése (tehát
vetlehül a vallás- és közoktatásügyi minisztérium- nemcsak a teljesítés) a többi adóstársnak is javára
nak van alárendelve, mely 1890— 93 ig 100,000 szolgál.
K-át adott fölszerelésére. Két osztályra oszlik,
2. Van hitekz-E. is. Ha több a hitelez és a
mszakira ós könyvárusira, melyek a király által követelés tárgya osztható (pl. pénzösszeg), mindkinevezett igazgató alatt mködnek.
egyik hitelez rendszerint csak a szolgáltatásnak
Egyetemi tanárcsere áll fenn néhány év óta reá es aránylagos részét követelheti ha pedig
amerikai és porosz egyetemek között A porosz a követelés tárgya oszthatatlan (pl. állat, gép), a
kormány minden téli félévre egy-egy német tudóst hitelezk csak együttesen követelhetik a teljeküld a bostoni Harvard- s a newyorki Columbia- sítést és az adós csak egyszerre valamennyinek
egyetemre, melyeknek egy-egy képviselje ngyan- kezéhez történt teljesítéssel szabadul. Ha azonban
akkon Boriinboti tart eladást. A Harvard- s a a hiteleztárgyak E. van szerzdésileg kikötve,
berlini egyetem mindig saját tagjaikat cserélik úgy az osztható, mint az osztliatatlan szolgálki s ezek anyanyelvükön adnak el. A Columbia tatást bármelyikük egészben követelheti s az adós
s a berlini egyetem közötti cserében pedig bár- bármelyikük kezéhez szolgáltathatja.
mély amerikai és porosz egyetem tanárai részt
Egyetértés, függetlenségi irányú politikai napivehetnek ezek Berlinben németül, New-Yorkban lap, melyet 1874 ápr. 1. alapított CsávolszkyhsLJos,
olyanok, kik külföldön szerzett doktori okievelöket itthon elösniertették. Az E.-ok hallgatóiknak a rendes és rendkívüli tanárokéval egyez
érvény leckelátogatási bizonyítványt állíthatnak
képesítési szabályzat az illet kar dékáni
ki.
V.

;

:

;

;

—
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akinek kiadásában és szerkesztésében jelent meg
1899-ig, amikor Csávolszky a laptól megvált.Ekkor
részvénytársaság vette át Eötvös Károly elnöklésével. Szerkeszt Dienes Márton volt 1902-ig.
Ezután H&itsy Pál, majd Eötvös Károly volt a
szerkeszt. 1904 dec. 1. Pap Zoltán orsz. képv.
lett az B. fszerkesztje, fmunkatársa pedig Kossuth Ferenc. Ugyanez idtl fogva Erds Armand

—

Egyévi önkéntesi szolg. képes, vizsga

Az B. szabadon választhatják a csapattestet,
melynél szolgálni kívánnak, megjegyzend azonbe.

ban, hogy a haditengerészetnél, ahol az B. kivétel
nélkül államköltségen szolgálnak, csakis az lehet
E., aki tengerészeti iskolán nyert végbizonyítványt
mutathat fel, s hosszujáratú vagy partjáratú nagy
hajón legalább egy évet töltött mint tengerész a
haditengerészet gépépítészeti s gépüzemi szakában
B. csak az lehet, aki valamely felsbb mszaki intézetben a gépészeti szak rendes hallgatója, vagy aki
valamely felsbb ipariskola gépészeti mszaki
osztályának bevégzésérl kielégít bizonyítványt
;

a lap kiadótulajdonosa.
Egyetlen adó (impt unique), az az adó, melynek alkalmazása által a közszükségletek más bevételi források igénybe vétele nélkül volnának
fedezhetk. A flziokraták E. gyanánt a földadót, képes felmutatni.
szocialisták újabban az általános fokozatos
(progresszív) jövedelmi adót ajánlják. Gyakorlatilag az B. rendszere sehol sem valósult meg. L.
még Egyadó és több adó.

9,

Egyéves növény (plánta annua), a hapaxannövények (1. o.) csoportja, amely monociklikus élet, vagyis a növény csak egy növeked
tikus

periódust él át, virágzik, termést hoz ós elhal
(vörös árvacsalán). Ha ugyanazon a nyáron csírázik, magzik és hal el, úgy egynyári (pl. a közönséges csillaghúr, Stellaria média, jele 0) a
növény. Kirchner azokat a növényeket, amelyek
sszel csíráznak és a következ év nyarán mag-

zanak

(pásztortáska),

növényeknek
Warming azonban

egyéves

téli

jellel látja el.
nevezi és
egybefoglalja ezeket a kétéves (biennis, 1.
növényekkel, amelyek tavasszal csíráznak

a következ évben

magzanak

00).
Egyevezs hajók,

jele

(pl.

o.)

és

vadmurok,

Orvosi minségben teljesítend egyévi önk.
szolgálatra csakis orvoskari hallgatókat vesznek
fel.
E. orvosnövendékek és orvosok kötelesek egy félévet a katonai állományban, a másik
félévet pedig orvosdoktori oklevelük megszerzése
után mint helyettes segédorvosok tényleg szolgálni. A gyógyszerészek és állatorvosok egyévi
tényleges szolgálatukat csakis a gyógyszerészmesteri, illetleg állatorvosi oklevél elnyerése után

A

Azok a katonai állományú B.-ek, akik
vagy k. építészeti
számvivségi hivatalnokokká óhajtanak kinevezteljesíthetik.

tartalékos katonai élehnezési
tetni,

kérelmükhöz

s

«a szükséghez képest» nyolc

heti katonai kiképeztetésük után az ezen szolgá-

ágaknak megfelel kiképzésben részesíttetnek.
törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek papjelöltjei és papnövendékei, ha már az
ujoncállítás idejekor ily viszonyok közt vannak és
besoroztatnak, kérelmükre a póttartalékhoz osztandók be az ilyenek hittudományi tanulmányaik
folytathatása végett mind békében, mind háborúban mindennem tényleges szolgálat, a katonai
kiképzés és az ellenrzési szemlék alól mentesek.
lati

A

a római hajóhad egy részét
hajón tulajdonképpen egy sor evez
volt. A hajóhad többi részei a kétevezsök (biremes), háromevezsök (triremes), ezek voltak a
tulajdonképpeni hadihajók ós a négyevezsök A népoktatási tanintézetek (elemi, polgári stb. is(quadriremes), melyeket naves onerarii-képen kolák) tanítói és tanítojelöltjei besoroztatásukkor
kérelmökre a póttartalókba osztatnak be. A hadsehasználtak. L. Classis.
Egyévi önkéntesek, akik a katonai szolgá- regnek csa/ris következ csapatnemeinél képeznek
latra alkalmasak és erkölcsileg jó minsítéssel ki, ill. vesznek fel E.-ket a gyalogsági ezredeknél,
bírnak, ha fgimnáziumot, freáliskolát, v. ezek- tiroli vadászezrednél, a tábori vadász-zászlóaljakkel egyenjogosított tanintézetet legalább kielé- nál, a lovasezredeknél, a tüzérezredeknél, a várgít eredménnyel elvégeztek, vagy pedig az egy- tüzérségi zászlóaljaknál, az utászezredeknél, a
évi önkéntességre jogosító képzettséget vegyes vasúti- és távirdai ezredeknél s az egészségügyi
bizottság eltt letett vizsga által igazolják, ön- és vonatcsapatoknál. (V. ö. 1889. évi VI.t.-c. 24—
kéntesen léphetnek be a hadseregbe, hadtenge- 29. §§. és e t.-c. végrehajtására vonatkozó utasítás
részetbe, esetleg a honvédségbe s békében egyévi 62-77. §§.).
Egyévi önkéntesi szolgálatra képesít vizsga.
tényleges szolgálat után tartalékba helyeztetnek,
ha ugyanis ezen év végén a tiszti kineveztetéshez Oly tíatal emberek, akik középiskolát nem végezszükséges képzettségüket vizsga letevése által tek, tisztekbl és középiskolai tanárokból alakított
igazolják; akik e vizsgát le nem teszik, vagy a bizottság eltt letett vizsga által igazolhatják azt,
vizsgánál meg nem felelnek, azok kötelesek egy hogy az egyévi önkéntességre jogot adó képzettmásodik évet a csapatnál szolgálni. Az egyévi ön- séggel bírnak. Ily vizsgák rendesen minden hó
kéntes szolgálat rendszerint saját költségen tel- (augusztust kivéve) harmadik hétfjén minden
jesítend vagyontalan jelöltek azonban, akik jó hadtestparancsnokság székhelyén tartatnak. A
erkölcsi magaviseletek és jeles osztályzatú is- vizsga tárgyai az anyanyelv és még egy nyelv,
kolai végbizonyítványt kaptak, v. érettségi vizs- földrajz, történelem, természetrajz, természettan,
gát tettek le, az egyévi önkéntes szolgálatot ál- vegytan és mennyiségtan valamennyi tantárgylamköltségen is teljesíthetik. Az B. jelöltek a ren- ban oly jái-tasságot követelnek, amin a gimnádes sorozáskor is bejelenthetik igényüket az B.-i ziumban sajátítható el. A vizsgáért járó díj 24 K.
szolgálatban való kedvezményre, csakhogy ezt az E vizsga csak azon év februárius végéig tehet le,
orvosi vizsga eltt kell tenniök ezek a honvédség- amelyben az illet 21-ik évét betölti. A folyamodó
hez is jelentkezhetnek, mig a rendes sorozáson állandó lakhelyéhez legközelebb állomásozó hadkívül jelentkez B.-ek kivétel nélkül csakis a kö- testparancsnoksághoz benyújtandó folyamodványzös hadsereghez, v. a haditengerészethez léphetnek ban megemlítend, hogy az illet mily nyel;

A

képezték.

:

;

:

;

;

—

Egyezés

s mily nyelvet váa vizsga tárgyát képezend második
nyelvnek {fölösleges felemlíteni, hogy mily iskolákba járt s hogy az illetnek mi a foglalkozása) ; melléklend a keresztlevél vagy a születési
bizonyítvány s a tartózkodási hely közigazgatási
vasy rendri hatósága által kiállítandó személyazonossági bizonyítvány. Rögtön a vizsga letevése
után a megvizsgált a NÍzsga eredményérl írásbeli értesítést kap s ha ezen értesítés a megvizsgáltat az egyévi önkéntesi szolgálatra képesítettnek nyilvánítja, akkor ezen okmánynyal az illet
bármikor besoroztathatja magát egyéves önkéntesnek, de csakis saját költségén való szolgálatra.
Aki a vizsga eredménye szerint nem képesítettnek
nyilváníttatok, az a vizsgát ismételheti ugyan, de
csakis egy teljes év eltelte után. Aki egy tárgyból elégtelen osztályzatot nyert, az ezen tárgj'ból
3 hónap eltelte után pótvizsgát tehet. Az ismétl
vizsgát azonban nem engedik meg, ha a jelölt azt
csak azon év márc. hava 1-je után ismételhetné,
amelyben 21 éves lesz. V. ö. Utasítás a vederérl
szóló 1889. évi VI. t c. végrehajtása tárgyában
65. §-át Az ország nagyobb városaiban, pl. Buda-

ven akarja a vizsgát letenni
lasztott

—
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visel eltelep kisebb, az arehegoniumot visel
pedig nagyobb spórából fejldik (heterospórásak,
Selaginellaceae. Isoetaceae).

pl.

számyúak (áiut), Homoptera.
Egyformalábak íáUat), 1. AszkaféUk.
Egygazdás (nSv.). autoecikus élsköd növéEgyféle

1.^

fejldésüket egy gazdaAutoecia), üyenek az E.
rozsdagombák, amelyek különböz spórás iva-

nyek, amelyek teljes

növényen érik

el

(1.

déka egy gazdíanövényen
a

mint

él,

pl.

a spárgán

Pucdnia cí^paragi, a céklán az Uromyces

Ha

pedig az

élsköd növény

élete

hetae-

folyamán

fej-

ldésének biztosítása végett

többféle gazdanövényre vándorol, többgazdásnak mondjuk (heteroecia, metaxen), ilyenek a heterolkus rozsda-

gombák, min pl. a gabonarozsda, Pucdnia graminis, amelynek különböz spórás ivadéka a borbolyán és a gabonán él.

Egygyermek-rendszer,

1.

Egyke.

Egygyermeküség (ném. Éinkindschaft), a

házastársak valamelyikének korábbi házasságából származó gyermeknek az egymással kötött
házasságból származó gyermekekkel egyenjogúsítása, rendszerint a gyermekek kölcsönös örökpesten, Debreczenben és Pozsonyban tanfolyamok befogadása útján. Egyes jogrendszerek ezt az
léteznek, melyek a jelölteket az E.-ra elkészí- E.-et külön szabályosak.
Egyhajlású kristályrendszer v. monoklin
teni hivatvák. E tanfolyamok újabban állami feltigyelet alá helyeztettek s az illet tankerületi kristályrendszer. Mindazon kiistályofc, amelyeknek csak eg5' szimmetrieisíkjuk, ill. egy szimmekir. figazgatók hatáskörébe osztattak be.
Egyezés (nSv.), a mezgazdaságban és kerté- triatengelyük van, az egyhaj lású (egyszimmetriás)
szetben szokásos eljárás, amikor a magról kelt kristályrendszerbe tartoznak. A szimmetriasik és
növését azzal gátoljuk, hog>' a szinmietriatengely (ha egyidej üleg mindkett megvetemények
feleslege növénykéket kihúzgáljuk vagy kika- van) egymásra merlegesen állanak. E rendszerbe
páljuk ezáltal a megmaradó növénj'eknek ked- három kristályosztály tartozik 1. monoklin prizvezbb táplálkozási viszonyokat nyújtunk. A más (v. holoéderes) osztály, ahol megvan a szimmezgazdaságban az egyezést kézi szerszámo- metriasík és a reá merleges szimmetriatengelj'
kon kívül alkalmas fogatos gépekkel is szokták 2. monoklin dómás (hemimorf) osztály, ahol csak a
szimmetriasík van meg 3. monoklin szfenoidos
végezni.
(hemiéderes) osztály, ahol csak a szimmetriatenEgyeamény, 1. Konkordátum.
Egyezményes bírság a. m. szerzdéses bírság, gely van meg. A krístálylapokat három tengeljre
szokás vonatkoztatni az egyik (orto-) tengely a
poena conventionalis, kötbér (1- o.).
Elgyezményes pénzrendszer, 1. Éremkon- szimmetriatengellyel azonos, tehát a szimmetriasíkra merleges a másik két tengely a szimmevenció.
triasikban benne fekszik, de egjTnással ferde szöEgyezményes teológia, 1. Szimbolika.
Egyezménytallór (németül Vereinstaler), az get zárnak be, a kett közül az egyiket függleges
1857-iki bécsi pénzszerzdésben Németország szá- helyzetben szokás felvenni, a másik ekkor ferdén
mára megállapított ezüstpénz, melybl 30 darab hajlik (klino-tengely) az elbbihez, innen az egytartalmazott 500 g. szinezüstöt, 1907 okt. l-ig hajlású elnevezd, ami azt akarja kifejezni, hogy
csak az egyik tengely hajlik.
3 M értékben folyópénz volt.
Egyezség, 1. Eggesség.
Egyhangú (észt.), a zenétl kölcsönzött elneveEgyez.ségi kísérlet, 1. Egyess^i kísérlet.
zés szerint az, ami változatosság híjával van és
Egyeztetett íémtartalom, 1. Fémlartalom.
egyforma benyomásaival untat ós fáraszt. Az
Egyeztet, 1. Egyesség.
E.-ság a képzelet szegénységének jele.
Egyeztet bíróság, 1. Békéltet bizottságok.
Egyhangzós versek az olyanok, melyeknek
Egyeztet iroda, 1. Egyesség és Hitelezi véd- valamennyi szótagja egyazon hangzóval van kéegyletek.
pezve. Ilyen verseket nálunk a XVin. sz. három
Egyialkás (lat monaddphis, növ.), az a virág, utolsó tizedében szerettek írni némely mesterkemelynek összes porzószálai (1. o.) csvé nnek
Varjas András (Megtért ember éneke, csupa
ös.sze (pl. a mályváé). Linné az egyfalkás virágú e hangzóval). Gáti István, Édes Gergely stb. a
növényeket a XVI. klasszisba (Monadelphia) fog- magyar nyelv gazdagságának vélt bizonyítására,
lalta össze.
míg a jobb izlés el nem nyomta e céltalan erlkö-

sr

:

:

;

:

;

dk

:

Egyféle spórájoak (n«v.. isosporeae), oly edé- déseket.
ny es virágtalanok, melyeknek valamennyi spórája
Egy hasú lábíkraízom, a lábszár hátulsó, hajegyféle és egy célt teljesít (homosp&rásak, pl. lltói oldalán a második réteget adó izom (m. soleus),
Equisetaceae). Ellenkezje a kétféle spórájuak, amely a fölötte lev kéthasú lábikraizommal (m.
vagyis olyanok, amelyeknél az antheridiumot gastroenemius) közös

ers innal, az Achilles-ínnal
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—

Egryházaskesz

végzdik a sarokcsonton. Nevezzük gázlóizom- kében a tanító- E. annak hordozója. B csalatkozhatatlanság orgánuma az apostolok utódjainak, a
nak is.
Egyház, a lat. ewUsia szónak régi korból való püspököknek összessége, a Krisztus által rendelt
egyenértékje, amelyben az összetétel eleje, az
egy szó nem az umis jelentés számnévvel azonos.
Régi alakjai így, st id, ami a. m. szent a talak megmaradt még az iíí-veziil (szentté lesz)
kifejezésben. B. e szerint a. m. szentház. Az anyaszentegyház szó a kat. B. mnyelvén a Sanda
:

;

tnater ecclesia szószerinti fordítása.
Az E. szó háromféle értelemben használatos
1. az istenitisztelet számára rendelt épület (1.
Templom); 2. az ebben az épületben összegyülekezett vallásos község
3. és ez általánosan használt értelme, legrövidebben kifejezve
a keresztények társasága. Pontosan meghatározva az E. a Krisztus által Szt. Péterre, a
sziklára ós az apostolokra, mint alapra, létesített
látható gyülekezete a benne hívknek, akik a keresztség szentségében újjászületve. Krisztussal
egy testté egyesiUve, ugyanazt a hitet vallják,
ugyanazokat a malaszteszközöket használják,
ugyanazokat a törvényeket követik, hogy a Szentlélek vezetésével az örök életet elnyerjék. A próféták jövendölései, Krisztus és az apostoloknak
szav.i, a legrégibb B.-atyák és írók tanaságai és
végre történelmi megjelenése és szereplése nyo;

mán

az B.-ról a következ képet kell alkotnunk
B. Isten örök országa, mely t. i. földi küzdelmeit a világ végéig szakadatlanul folytatja és
az utolsó Ítélet után az örökkévalóságban vég
nélkül fog dicsséget élvezni. 2. Az B. látható ország, hasonló módon, mint bármely más ország
szervezetében, életében, tagjaiban egyenkint és
együttesen. S. Az E. folytatása annak a mnek,
melyért az Üdvözít a földre jött és melyet látható módon tanítás és a keresztfán történt önfeláldozása által megkezdett és megalapított, és
amelyet mint láthatatlan feje, a világ végéig éppen
E.-a által szakadatlanul gyakorol. Azért az E. eredetében, céljában, eszközeiben egészen természetfölötti, mely ugyan ezen a vUágon van, de nem
errl a világról való, és így a polgári, politikai
társadalom- és országoktól lényegesen különböz.
4. Az B. Krisztus által kigondolt, megalapított
és fol5i;on folyvást éltetett ország, melyben az
embereknek örök boldogságukat munkálniuk kell,
úgy hogy aki tudatosan és szándékosan az B.-on
kívül él, önmagát fosztja meg üdvösségének föltételeitl. (Extra Ecclesiam nulla salus.) 5. Az
E.-nak mint Isten országának tagja minden em1.

Az

ama szervezet szerint, hogy azok egy f, Krisztus helytartója, Szt. Péternek utódja, a római pápával alkossanak egy szerves egészet. 8. Az B.-nak
felismerésére szolgáló jegyek négyre vezethetk
vissza egység, mely szerint az B. nemcsak számra
nézve egy, hanem önmagában véve, belsleg is
a hit és annak nyilvános megvallása, az Istentisztelet ós a szentségek kiszolgáltatása és végre
társadalmi szervezettségére nézve a szentség,
amennyiben alapítója, tanítása szent és Krisztus
szellenrében tagjai a szentséget elérhetik és sokan
tényleg szentek is lettek az egyetemesség (katolikuo), mely szerint minden népekre kihat vonzó
hatása, megalapítás óta folyton fennáll és mindinkább terjed az apostolság, mely szerint az
apostoloktól és azok közvetítésével Krisztustól
eredve, az apostolokkal törvényes eredéssel és
örökléssel van a világ végéig kapcsolatban.
A'i
B.-nak az államhoz való viszonváról (mint állam:

:

;

;

—

E.-ról)

1.

Vallás (államvallás).

E. protestáns fölfogás szerint a Krisztusban

hívk

társasága, amely láthatóra (visibilis) és
láthatatlanra (tnvisibilis) oszlik. Amannak tagja
minden megkeresztelt egyén, míg emebbe csakis a
valódi hívk tartoznak.
reformáció az igaz egyházhoz való tartozás kizárólagos ismérvének a
hitet tekintvén, kimondotta, hogy a látható egyház lényeges jegye az evangélium tiszta hirdetése,

A

aszakramentomoknakrendeltetósökhözképest történ kiszolgáltatása s az egyházi fegyelem gyakorlása a láthatatlan egyházra nézve pedig az
;

apostoli és konstantinápolyi hitvallás az irányadó.

E., jogi szempontból, 1. Egyházjog,
politika, Elismert vallásfelekezet.

Egyház-

Egyházalkotmány, 1. Egyházi szervezet
Egyházasbást, kisk. Gömör és Kis-Hont vm.
rimaszécsi j.-ban, (1910) 604 magyar lak., kés
csúcsíves temploma van festett menyezettel u.p.
;

ós u.

t.

Ajnácskö.

Egyházasdengeleg, kisk. Nógrád vm.
678 magyar és tót lak., u. p.

j.-ban, (1910)

sziráki
és u. t.

Szirák.

Egyházasfalix, kisk. Sopron vm. csepregi
257 magyar lak., u. p. és u. t. Sopronhorpács.
Egyházasfüzes, kisk. Vas vm. nómetújvári
j -ban, (1910) 571 német lak., u. p. Gyepüfüzes, u.t.
Nagyszentmihály.
j.-ban, (1910)

amennyiben mindenki hivatalos, st mindenki
Egyházasharaszti, kisk. Baranya vm. siklósi
lelkének üdve érdekében kötelezve van, j.-ban, (1910) 428 magyar lak., u. p. és u. t. Siklós.
Egyházashetye, kisk. Vas vm. czelldömölki
hogy annak tagja legyen. A szó teljes értelmében
vett tagja minden meg:. eresztelt és a kegyelem j.-ban, (1910) 618 magyar lak., u. p. Boba, u. t. Jáállapotában él ember.6. Az B.szervezetét illetleg
nosháza. Itt született 1776 máj. 7. Berzsenyi
Krisztus akarata és rendelkezése alapján vannak Dániel.
vezetk (tanító E.) és vannak alattvalók (a hívk
Egy házashollós, kisk. Vas vm. körmendi j .-ban,
közössége, tanuló E.). Az elbbiek a tanítás, a szent- (1910) 486 magyar lakossal, postahivatal; u. t. Körségek kiszolgáltatása és a kormányzás által hivat- mend.
Egyházaskér, kisk. Torontál vm. törökkanivák,
ez kötelességük és joguk,
a rájuk bizott
ber,

saját

—

—

híveknek üdvét munkálni. 7. Isten országa az zsai j.-ban, (1910) 861 magyar lak., vasúti megevangélium birtokában szükségképen az igazság- álló, u. p. Feketetó, u. t. Valkány.
Egyházaskesz, kisk. Vas vm. czelldömölki
nak országa, melyet, amint örökké él, úgy örökké
megriz a csalatkozhatatlanság. Ez ugyan az j.-ban, (1910) 1074 magyar lak., u. p. és u. t. Maregész E. kiváltsága, de úgy, hogy a hívk érde- czaltö.
:

—

EgyhAzasnAdBLS

Egyházasnádas
Trencsén
u. p.

(azeltt:

\Tn. illavai j.-ban,

Barossháza, u.

t.

Podszkal),
(1910)

268
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Msk.

tót lak.,

Vágbesztercze.

Egyházas-Ozmánbük,

Ozmánbük.

1.

Egyházasrádócz, kisk. Vas vm. körmendi
j.-ban, (1910) 813 magyar lak., vasúti állomás,
posta- és táviróhivatal.
Egyházasszecsd, kisk.
j.-ban,

(1910)

225 magyar

Körmend.
Egyházatyák,

Egyházbéke
béke (Trenga

1.

Vas vm. körmendi
p.

és

ecclesiae) a.

m.

lak.,

u.

u.

t.

Szentatyák.

(lat.

lax

isten-

Dei). L. FaiAci és Istenbéke.

Egyházbér, kisk. Baranya vm. hegyháti j.-ban,
318 magyar lak., vasúti áUomás, n. p. és

(1910)

u.

t.

Magyaiíeitelend.

Egyház elsszülött fia, Chlodvig frank király
kitüntet címe, melyet a pápától 496. kapott, midn a keresztény vallást felvette és Reraigius püsmegkeresztelte. Ez okból neveztetik
pök
FS'ítnciaorsiág is az egyház elsszülött leányának- A francia királyok másik megtiszteltet neve
Rexchristianissimus. legkeresztényibb király,
melyet XI. Lajos (1461—83) kapott II. Pius ós II.
Pál pápáktól annak emlékére, hogy Chlodvig
volt az els germán király, ki a kat. egyházhoz
és nem az ariánnsokhoz tartozott.
Egyházfa, kisk. Pozsony vm. pozsonyi j.-ban,
(1910) 317 magyar és tót lak., u. p. Királyfa, u. t.

t

:

—

EgryházhObér

vinis), az egyházjog szerint elrendelhet, midn
a templom vérontái által, vagy más módon meg
lett fertzve s fleg ha a templom vagy szolgái

súlyos bántalmat. üldözést, eröszakot szenvedtek.
Egyházgyülekezet, 1. Zsinat.
Egyházhatalom (lat. potestas ecclesiastica),
azon jogosítványok összege, amelyet Krisztus
egyházának, feladatai teljesíthetése végett adott.
Az egyház els feladata a híveknek az üdvösségre vezetése. Az egyházi hatalom mködési
köre belsre (fórum ecclesiasticum intemum)
és külsre (fórum extemum) osztatik. Az E.
mködése t^gyait tekintve: kegyosztó, tanító
és kormányzó hatalom (potestas ministerii, magisterii et

regiminis).

A

kegyosztó hatalom a

papi renddel, mint ilyennel kapcsolatos és azzal járó hatalom, a tanítói hatalom a tanítást,
a tan tisztaságának fenntartását, a prédikálást

a kormányzó hatalom a törvényhobíráskodásra s igazgatásra terjed ki.
Mindezen hatalmat az egyház alapításától kezdve
gyakorolta, amennyiben az apostolok vitákat eldöntötték, a községeket megvizsgálták, büntetéseket alkalmaztak, az egész fegyelmet kezelték,
s emellett természetesen tanítottak, prédikáltak s
a kegyoszíó hatalmat állandóan gyakorolták. Ez
E. gyakorlása képezvén az egyház célját, természetes, hogy az egyház szervezete és az E. között
szoros kapcsolat áll fenn. Ezen alkotja az egyház
szervezetét a hierarchia ordinis és jurisdicHonis. A kegyosztó, tanító és kormányzó hatalom
öleli

fel,

zásra,

Szempcz
Egyházfenség (ném. staatliche Kirchenhoheit),
az államnak a jogtudótok által vitatott joga, megkülönböztetése a gyakorlatban azért
melynél fogva intézkedéseiben az államéletet
érint egyházi ügyek (causae mixtae) s az egyházi küls ügyek (res extemae) szabályozására
befolyhat s az egyház összes életnyilvánulásairól,
különösen azokról, melyek az állam életével kölcsönhatásban áUanak, tndomást szerezni s az állami érdekbl azok folytán szükségesnek mntatkozó intézkedéseket megtenni jogosait. Az egyházfelsé^ségbl ered jogosítványok a jus reformandi, jus supremae inspedionis (ffelügyeleti jog) és SL jus advocatiae (egyházvédj og)
a
ffelügj'eleti jogból következik a jus cavendi s
a jus placeti. A kat. egyház általában véve nem
ismeri el ezeket. Egyeseket közülök csakis helyes
alkalmazásuk esetén. L. mindezeket Egyház:

;

politika.

bir je-

lentséggel, mivel az E. ezen ágai az egyházi
szervezetben lehetnek különböz közegeknek birtokában, s lehetséges ezen szervezetben az is,
hogy a hatalom nagyobb fokával van a hierarchiai
fokozat bizonyos tagja felruházva, mint ezen fokozat más tagja. Ez magyarázza meg pl. a püspöki fokozatból kifejldött történelmi alakzatokat, a primási, a patriárchai méltóságot stb. A
katolikus egyház tanítása szerint E. csak azokat illeti meg, akikre az jogszeren át lett ruházva s ezek pedig alkotja a klérust, szemben a hívekkel, a laikusokkal. A keleti egyház tana szerint szintén az B. hármas felosztását
kell megkülönböztetni és azt, hogy az E.-at a
hívektl különböz papi rendnek adta Krisztus Jézus. Az evangélikus egyházak alaptanai szerint
szinten létezik az E., mint az evangélium hirdetése, a kegyszerek kiszolgáltatása, egyházi rendtartások kibocsátása s az egyházak igazgatásának joga. azonban az E. nem egy külön papi
rendnek lett adva, hanem az összes egyháznak.
L. Hierarchia, Papi rend.
Egyházhely (azeltt: Kiripolcz). kisk. Pozsony vm. malaczkai j.-ban, (1910) 873 tót lak.
u. p. és u. t. Malaczka.
Egyházhivatal (lat. officium ecdesiasticum),
tárgjnlag véve az egyházi hatalomnak vagy bizonyos tisztviseli funkcióknak az eg>'házjog által meghatározott bizonyos köre, alanyilag véve
az egyházhatalomnak ekként meghatározott körben való gj'akorlására törvényesen nyert jogo-

Egyházfi, az egyház szolgálatában álló oly férfi,
templomi istentiszteletnél, vaUásos szertartásoknál a lelkészek körül némi szolgai teendket
végez, a szent edények tisztántartásáról, az önkéntes adományoknak (kis csengetyükkel ellátott
zacskó v. persely körülhordozásával) gyjtésérl gondoskodik, a templomi gyertyákat, lámpákat
meggyújtja, eloltja, a templom tisztántartása, az
ajtók zárása iránt intézkedik. Sok helyütt sekrestyés V. egyházszolga néven is nevezik.
Egyhizgelle, kisk. Pozsony vm. dunaszerdahelyi j.-ban. (1910) 234 magyarlak., postahivatal;
u. t. Patony. Kéttornyú román ízlés temploma
van, csúcsíves részletekkel a templom a Csallóköz egyik érdekes memléke; 1320. már szerepelt. V. ö. Gerecze, Memlékek, II.
sultság.
Egyházgyász (lat. luctus ecclesiae), a nyilváEgyházhfibér(lat. feudum ecclesiasticum), ogjnoí^ istentisztelet megszüntetése (oessatio a di- bázi vagyon adományozá.sa által keletkezett húki a

;

—

Egyházi adók

bér. Görbebot Míbérnek is nevezték, mert az egyházi fejedelem részérl pásztori botjával történt az
adományozás. Megtörtént azért az is, hogy különösen kisebb birtokosok szabad birtokaikat vala-

mely egyházi fúrnak

Egyházi állam
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Egyházi alapítvány, 1. Alapítvány.
Egyházi állam (Stato della Ghiesa, Stato Pantificio, Patrimonium Sancti Petri), a pápának,
mint szuverén uralkodónak volt állama Közép-

úgy hogy Itáliában, melyet az utolsó században (1860-ig)
azokat azontúl csak mint hbéresei birták. Az az Adriai- és Tirrheni-tenger között D.-en a náily ú. n. kommendációk gyakran történtek azért, polyi királyság, É.-on a lombard-velencei kh-álymert az egyházi fm-ak hbéreseiket nemcsak ság, a toscanai és modenai hercegségek határolanyagi, hanem egyházi hatalommal is védel- tak. Eészei valának a római comarca, a bíbormezték.
nokok által kormányzott hat legaüo (Bologna,
Egyházi adók. Oly köztartozások, melyeket Ferrara, Forli, Ravenna, Ürbino-Pesaro s Velletri)
lelkészek s világiak teljesíteni kötelesek az egy- és a fpapok által kormányzott tizenhárom deleház részére, hogy ez a céljai eléréséhez szükséges éfaíio(Ancona,Macerata, Camerino, Fermo, AscoÜ,
anyagi eszközökkel elláttassók. Az B. lehetnek Perugia, Spoleto, Rieti, Viterbo, Orvieto, Frosivagy rendesek, azaz periodice lerovandó köztar- none, Civitavecchia s Benevent), 1860. összesen
tozások, vagy rendkívüliek, amelyek csak átme- 41,187 km2 területtel és 3.125,000 lakossal. A
felajánlották,

:

netileg, bizonyos megjelölt szükséglet kielégítése

A

céljából fizettetnek.
római kat. egyházban az
E. részint a pápa, részint a püspökök, részint a

francia forradalom eltt még a délfranciaországi
avignoni és venaÍ3SÍn-\ grófságok is (2200 km»)
az E.-hoz tartoztak. Az olasz királyság megalakulása (1860) után a pápa világi hatalmának nagy
része elveszett, csak a római comarca maradt meg,
a velletrii, a civita-vecchiai, viterbói és frosinonei
delegációval az ú. n. Patrimonium Petri (12,803
km* 692,100 lakossal), de 1870 szeptembere, ez a
terület is az olasz királyságba kebeleztetett. Az E.
választási, de korlátlan monarchia volt s a fennállása utolsó 21 évében érvényes alkotmányát
IX. Piustól kapta 1849 szept. 12. A bíbomokok
testülete által választott pápa korlátlan hatalmat
gyakorolt. A bíbomokok közül választott minisztertanács élén állott a bibomok-államtitkár, a
minisztertanács mellett a 15 fojü államtanács. A
pénzügyeket 1850 óta pénzügyi consulta vezette,
A tartományok élén álló bíbomokok mint helytartók kormányoztak s alattuk állottak a guvernátorok, mellettök pedig a hat évre választott tartományi tanács. A pénzügyi zavarok okozták a
legtöbb bajt (államadósság 550 millió líra). A hadsereg idegen zsoldosokból- állott s 1869. 15,670
embert számlált. A pápai rendek közül nevezendk: a Krisztus-rend, az arany sarkantyúrend,
Laterani Szent János rendje, Szt. György és Piusrend. Mint országos színek arany és ezüst divatoztak.
Története. Az B. keletkezését a hagyomány
N. Konstantin császárig vitte fel, ki Rómát, annak
kömyékét, st egész Itáliát I. Szilveszter pápának
ajándékozta volna. Azonban bizonyos, hogy ezt
az adománylevelet a VIII. sz.-ban koholták. Másrészt azonban kétségtelen, hogy egyes nyugati ós
kelet-római császárok a pápákat nagy birtokókkal
ajándékozták meg, de e patrimoniumoknak neve-

plébánosok s más lelkészek számára fizettetnek.
I. A pápát illet adók
1. Az annáták, melyek
alatt a pápa s a római kúriabeli tisztviselk részére járó különféle illetmények értetnek. 2. A
pallium-pénzek. Az érseki palást átvételeért a
pápa részére fizetett illeték. 3. A privilégimnok
8 dispenzáeiók alkalmával fizetett dijak. 4. Péterfillér, mely alatt a híveknek a pápa részére önként nyújtott adományai értetnek. 5. Census (hbéri adó), melyet a pápa irányában hbéri kötelékben álló államok, nemkülönben a pápa iránti
különös tisztelet s hódolat jeléül s a tle nyert
oltalomért tartozó hála kifejezéséül fejedelmek
s oly kolostorok s zárdák fizettek, melyek közvetlenül a római egyház jurisdictiója alatt állanak, vagy attól mentességeket s kiváltságokat
nyertek. 6. Rendkívüli esetekben (pl. keresztes
hadjáratok idején) a pápa által az összes egyházi
jövedelmek után szedett adók vagy tizedek (exactiones). Mindez adónemek a gyakorlatból jobbára
kimentek.
II. A püspökök részére járó adók. A közönséges
egyházjog szerint a püspököt a következ adónemek illetik meg 1. Cathedraticum vagy synodaticiim. Évi adó, melyet a püspöki szék iránt tartozó
tisztelet jeléül minden egyház, kápolna, beneficium s plébánia fizet. 2. Procuratio canonica (stipendium, drcuitio, comestio), az egyházmegye meglátogatása alkalmával a püspököt s
kíséretét megillet tisztességes lakásban s ellátásban áll, kivéve ellenkez szokás, pápai felmentés
vagy a lelkész szegénységének az esetét. 3. Seminaristicum vagy alumnaticum, a megyebeli
javadalmasokra papnöveldék alapítása s fenntar- zett uradalmakat a pápák egészen a VIII. sz.-ig
tása céljából kivetett adó. 4. Püspökirodai illet- a bizánci császárok, ill. a ravennai helytartó (exarmények.
cha) felssége alatt birták. Bkkor a római nép elIII. A lelkészek részére járó adók, ú. m. stóla- zte a bizánci helytartót s II. Gergely pápát ismerte
díjak, oblatiók, párbérek, tized, misedijak stb., el világi urának.
amelyek nagyságát helyi szokás (observantia) s
Midn N. Károly 774. a longobard birodalmat
a püspöki és állami szabályzatok állapítják meg. megsemmisítette, atyja adományát megersítette,
L. Stóladíj, Párbér, Jized, Misedíj. A protestáns de másrészt Károly császárrá történt koronáztaegyházak szintén igénybe veszik az adóztatási tása (800 dec. 25.) után a római népet hségesküre
jogot híveik irányában, s ez egyházaknU is ren- kötelezte maga iránt s legfels bírói hatalmát egy
des és rendkívüli adók szokásosak. A lelkészek megbízott (legátus, missus) által gyakorolta. N.
részére párbér s stóladijak fizettetnek. Az egyház- Károly gyönge utódai alatt azonban a pápák lelátogatók részére az egyházközségek jövedelmé- rázták a frank fenhatóság igáját és I. Miklós pápa
bl fedezend teljes ellátás jár.
(858—867) teljes souverain jogokkal kormányozta
:

:

:

—
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az E.-ot A X. sz.-ban ugyan a pápák néhány hatalmas vazallus kezében vak eszközök lettek a
szentszék birtokait kalandorok (1. Alberích) és
atnsculumi grófok foglalták el, az Exarchátus- és
a Pentapolisban egész serege keletkezett az apró
dinasztiáknak. De I. Ottó német király, miután
962. a császárságot visszaállította, a pápai hatalmat is felemelte. V. Gergely pápa mindamellett
998. kénytelen volt lemondani Ravennáról és utódainak Montefeltre, Imola, Bologna és Faenza
;

^ófságokat

is

át kellett engedniök a hatalmas

ravennai érsekeknek.
A XI. sz. közepe meghozta a szentszék újabb
hatalmi lendületét a viiági hatalom terén is. IX.
Leó megszerezte 1056. Beneventet. 1059-ben 11.
Miklós Apuliát és Kalabriát mint pápai búbért a
normann Guiscard Róbertre ruházta, 1077. pedig
Matild tusciai rgrófn Vn. Gergely pápát nevezte
ki összes birtokainak örököséül, ami a pápák és a
Hohenstauf-császárok közt elkeseredett harcokat
vont maga után. A pápai világhatalom megalapítója, III. Ince pápa, Itáliában is növelte a pápai
tekintélyt és a római városi prefektust, továbbá a
városi tanácsot teljesen alárendelte hatalmának
(1198). Húbéri hódolatra kényszerítette a dacos fnemeseket, Perugia városát és Toscanát. 1201-ben
rV. Ottó ellencsá&zár Neuszben elismerte a szentszék igényeit a Matild-örökségre, úgyszintén biztosította a szentszéknek a Patrimoniumot, az Exarchátust, a PentapoUst, az anconai rgrófságot, a
spoletói hercegséget és Brittenoro grófságot (1201.
és 1209).

Frigyes császár alatt újból küzdelemre kea dolog. A pápa a nemzeti zászló jeligéjében
szövetkezett az olasz városokkal és e küzdelemben
az E. a császári csapatoktól sokat szenvedett. Elvégre azonban az utolsó Hohenstaufok (1. Manfréd,
Konradino) elbuktak és a szentszék ismét visszakapta régi birtokait, melyet III. Fülöp francia kiII.

rült

rály 1273. Venaissin grófsággal gyarapított. A
neuszi szerzdést pedig I. Habsburgi Rudolf megersítette 1275., és 1279. a Romagnát is átengedte
a pápának. Csakhogy a guelf és ghibellin pártharcok folytán sok városban kényurak vetették
meg lábukat, amilyenek Riminiben a Malatesták, ürbinóban a Montefeltrék valának. VIII.
Bonifác alatt magában Rómában is kitört a pártoskodás. Midn a pápa az Orsini-család pártját
fogtasaColonnákat üldözte a rómainép ez utóbbi
család pártjára állott s 1302. a pápát a városból
elzte. Még mélyebbre sülyedt a pápák tekintélye
1348 óta, amidn VI. Kelemen pápa a Rienzi
tribun (1. o.) támasztotta felkelések következtében a megvásárolt Avignonba tette át székhelyét.
135H óta VI. Ince pápa hadvezére, Albornoz bíboros a szentszék hatalmát újra helyreállította
és az E.-t újra szervezte. Az egész területet 100
vikariátusra ó.sztotta, a nemességet a fontosabb
hivatalokból kizárta és a pápák rendeleteit meg
a városok statútumait összegyjtötte (Aegidiani
constitutiók). Miután V. Orbán 1367. rövid idre
visszatért Rómába, XI. Gergely 1377 óta haláláig ott szókelt. De a halála után 1378. kitört
schisma újra növelte a zavart. XII. Gergely 1408.,
hogy pénzzavarán segítn, az E.-ot 25,000 arany
forintért Nápolyi László királynak eladta, de a
:

—
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pizai zsinat által megválasztott V. Sándor az olasz
városok és a zsinat segélyével Rómát megint
megadásra birta (1410). De csak V. Márton pápának sikerült Braccio kényúri hatalmának Rómában véget vetni és Nápolyi Johanna segélyével a
pápa világi urahnát Olaszországban helyreállítani

Mindamellett még utódainak is gyakran
meggylt a bajuk a rakoncátlan nemesi családokkal. V. Márton, maga is a Colonna-család sarja, e
(1420).

dölyfös családot halmozta el méltóságokkal és
hbéri javakkal. IV. Jen pápát a nemesség 1434.
Rómából elzte, ahová csak 1443-ban térhetett
vissza. Azonfelül IV. Jen kénytelen volt Anconát Sforzának, Beneventet nápolyi Alfonznak
hübérül adományozni. Velence pedig Ravennát
ragadta magához. 11. Pál pápa fékezte meg ismét
a nemességet, IV. Sixtns unokaöccseinek nagy
területeket adományozott az E.-ból s példáját követte VI. Sándor, kinek fiai, a Borgiák irtó háborúk
árán fejedelemségeket alapítottak az E. rovására. Caesar és Ferenc meghódította 1499. Romagnát, Imolát s Porlit, 1500. pedig Pesarót, Riminit, Faenzát és Fermót, mire VI. Sándor romagnai herceggé nevezte ki. (VI. Sándor halála után
azonban e birtokok ismét visszakerültek az E.-hoz).
A harcias n. Gyula pápa alatt (1503—13) az E.
újabb fénykorát élte. Visszafoglalta Romagnát és
XI. Lajos francia királlyal szövetkezve, Velencétl Ravennát (1510), azután I. Miksa császárral s
a spanyolokkal szövetkezve, kizte Olaszországból a franciákat s elfoglalta Modena, Panna, Piacenza és Reggio városokat. V. Károly császár
azonban a franciákkal szövetkezett X. Leó pápától
visszavette Perugiát, Fermót és Anconát. Midn
Leó utóda, VII. Kelemen, a császár túlhatalma
ellen Velencével és Franciaországgal szövetkezett, a császári zsoldosok vezére, Bourbon Károly
Rómát 1527 május 6. rohammal elfoglalta és kiraboltatta. Az Angyalvárba szorult pápa 100,000
zechinóval váltotta meg életét és csak súlyos föltételek fejében vonult el az ellenség az örök városból. VIII. Kelemen Ferrarát, VIII. Orbán 1626.
az urbinói hercegséget csatolta az E.-hoz. Ellenben Panna és Piacenza pápai hbér gyanánt IIL
Pál fiára, Farnese Luigira szállt

1550 után az E. Európa egyik legvirágzóbb
tartománya volt. A gabonakivitel virágzott,
szintúgy a kereskedelem. A pápák hatalma a
régi fúri családok kihalása után korlátlanná
lett. A városokban az ersebb párt rendesen feladta a város jogait, hogy a pápa segélyével az
ellenséges pártot megsemmisíthesse. A pápák
jövedelme X. Leó alatt 420,000 scudit tett ki s
ehhez járult 900,000 scudi a hivatalok eladásá-

Kelemen vette fel az els állami kölcsönt és ín. Pál elrendelte az els egyenes adót,

ból. VTI.

úgy hogy az állam jövedelme alatta 700,000
scudira, XIU. Gergely alatt 1.100,000 scudira
emelkedett. A legtöbb pénzt a protestánsok és a
törökök ellen intézett európai vállalatok nyelték
el. V. Sixtus (1585—90) alatt a pénzügy jav-ult
5 millió scudit gyjtött mint tartalékot. VIII. Orbán Bolognát és Rómát új erdítésekkel látta
el és tekintélyes hadsereget gyjtött. A XVII. sz.ban azonban az E. pénzügye a nepotizmus folytán újra rosszra fordult Ez idben nagy gazdag-

Esryházi állam

208

Ságra jutottak az Aldobrandini, Borghese és Parnese családok. XI. Ince csak úgy menthette meg
az államot a biikástól, hogy a nevezett családokat minden hivataltól ós jövedelemtl megfosztotta. A XVIII. sz. uralkodó szellemének következmónyeképen a pápák politikai tekintélye
mindinkább csökkent.
Egészen felforgatta az E.-ot a nagy francia
forradalom. Mindjárt a forradalom kezdetén
(1791) elvette Franciaország VI. Pius pápától
Avignont és Venaissint; 1796. pedig Bonaparte
hadserege Bolognát, Perrarát és Urbinót szállotta
meg. VI. Pius 21 millió frankot fizetett a köztársaságnak, hogy semlegességét biztosítsa, de
azért 1797. Bonaparte mégis a Romagnába vonult és a pápát a tolentinói békére kényszerítette, melyben a szentszék Avignonról és Venaissinról, tov. Bologna-, Perrara- és a Romagnáról lemondani kényszerült. 1798 elején ismét
francia csapatok nyomultak az E.-ba és Rómába, megszállották az angyalvárt, s miután
a pápa elmenekült, márc. 20. kikiáltották a római köztársaságot. A második koalíció hadai
elöl 1799. a franciák ugyan kénytelenek voltak
Rómából kivonulni és az újonnan választott pápa,
VII. Pius, 1800. birtokába vette a szent várost.
De Napóleon seregei 1805. elfoglalták Anconát,
a következ évben Beneventet s Pontecorvót, s
midn a pápa Angolország ellen szövetséget kötni
vonakodott, Napóleon 1808. magát Rómát is hatalmába kerítette. Az B. egy részét az olasz királyságba kebelezte, más részét Rómával együtt
a francia császárság részének nyilvánította és a
kolostorokat eltörülte. A pápa, kit a franciák
foglyul Pontainebleauba vittek, lemondott világi
uralmáról s beleegyezett, hogy Pranciaországban
székeljen.

Napóleon leveretése után a bécsi kongresszus
visszaállította az E. államot régi kiterjedésében,
csak Perrarát szakította el, melyet a lombardvelencei

királysághoz csatolt, Avignont pedig

meghagyta Franciaországnak. VII. Pius 1814.
visszatért Rómába. VIII. Pius sokat tett az
anyagi jólét és a tudományok emelése körül, de
azért 1830. itt is kitört a forradalom. XVI.\Gerpápa ellensége volt a nemzeti egység
elvének és a forrongással szemben 1831. francia
és osztrák csapatokat hívott segélyül, Idk a
mozgalmat leverték. Utóda, az 1846. megválasztott IX. Pius nem idegenkedett attól, hogy a nép
méltányos kívánságait teljesítse. Megszüntette a
katonai bizottságokat, korlátozta a rendrség túlkapásait, közbocsánatot hirdetett s alkotmányt
Ígért. De mivel Ausztriának háborút izenni vonakodott, megtörtént a szakadás közte ós a szabadelv Olaszország között, s kitört a forradalom. IX. Pius a lázongó városból éjjel álruhában
Gaetába menekült s összes rendeleteit érvényteleneknek jelentette lei. Erre a képviselház nevezett ki ideiglenes kormányt, mely dec. 29. alkotmányozó gylést hívott össze. E gylés a pápa
tiltakozása dacára 1849 febr. 9. kikiáltotta a róköztársaságot. Ez ellen a pápa a kat. hatal-

gely, az új

mm

makhoz fordult segélyért. Franciaország, Ausztria,
Spanyolország és Nápoly képviseli a pápával
meg is egyeztek a fegyveres közbelépés iránt és
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Napóleon Lajos francia elnök a többieket megelzve, Oudinot tábornokot 9000 emberrel ktildó
a pápa segítségére, aki Rómát júl. 3. ostrom által bevette. A római köztársaságnak vége volt.
Ezután egy három bíbornokból álló szigorú bizottság (a vörös triumvirátus) megkezdette a
megtorlást és restaurációt. Az alkotmányozó gylés tagjait börtönbüntetéssel sújtották, s hasonló
szellemben jártak el a szabadelvekkel az Aneona-,
Bologna-, Riminibe és más városokba benyomult
osztrák katonai bü'óságok. IX. Pius 1850 ápr. 12.
tartotta bevonxilását Rómába francia szuronyok
fedezete alatt. 1850— 59-ig a rendri abszolutizmus békóiban sínyldött az E.
Az 1859-iki osztrák-olasz-francia háború küszöbén a pápai kormány semlegességet jelentett
ki, de alig hagyták el az osztrák csapatok június
elején Bolognát, Perrarát és Anconát, máris a
legációk, Bologna példájára, elszakadtak és Viktor

Emánuel szard királyhoz

csatlakoztak, aki

a felkelt tartományok élére ideiglenes kormányt
nevezett ki, mely Garibaldit nevezte ki a csapatok parancsnokává és nemzetgylést liívott össze.

Ez utóbbi

szept. 1. jött össze és

egyhangú határo-

a legációk egyesülését a szard
királysággal. Miután e határozatot a népszavazat
is szentesítette (1860 márc), a szard csapatok Bolognába vonultak. Eközben Garibaldi Nápolyt és
Szicíliát szabadította fel a Bourbonoktól, s most
Viktor Emánuel és III. Napóleon akként egyeztek
meg, hogy Szardínia elveheti Umbriát és az ú. n.
Márkákat, Rómát ellenben és a Patrimonium
Petrit, melyeket különben is francia csapatok tarzattal kimondotta

tottak megszállva,

A

nem

bánthatja.

pápa birtokában most már csak a

monium Petri

tkp. Patri-

de az olasz nemzeti párt Rómát tekintette kezdettl fogva az olasz királyság
természetes fvárosának, s miután 1864. Franciaország és Olaszország megegyeztek, hogy a francia csapatok az E.-ot két év leforgása eltt teljesen elhagyják, 1866 dec. minden oldalról sereglettek az önkéntes csapatok Róma felszabadítására s Garibaldi is megjelent közöttük. B hírre
azonban a francia csapatok visszatértek ós a megersödött pápai hadsereggel egyesülvén, Garibaldit nov. 3. Mentana mellett visszaverték. A
francia csapatok Civítavecchiában maradtak s oltalmuk alatt a pápa világi uralma még egypár
évig fenmaradt.
1870. a francia-német háború kitörése az olasz
nemzeti pártot rég óhajtott céljához juttatta. Miután az utolsó francia csapatok aug. elején az
B.-ot elhagyták, Viktor Emánuel szept. elején
IX. Piustól engedélyt kért, hogy az olasz kir.
csapatok az E.-ot megszállhassák. A pápa ezt
visszautasította, mire az olasz csapatok minden
oldalról az E.-ba nyomultak. Szept. 19. Cadoma
tábornok Róma falai eltt termett s miután az
olasz tüzérség szept. 20. a Porta-Piánál rést ltt
a falakon, Kanzler pápai tábornok beszüntette a
harcot, az olasz hadsereg pedig a lakosság örömrivalgása között bevonult. Okt. 2. általános népszavazás döntötte el Róma egyesülését az olasz
királysággal (133,681 igen, 1507 nem) s okt. 9az olasz király rendelete feloszlatta a pápai hadsereget, s elbocsátotta a pápai hivatalnokokat. IX.
volt,

—

Egyház! átok

Pius pápa ezóta csak svájci gárdistákat s udvari
tisztviselket tartott. Egyébiránt úgy torolta meg
a sérelmet, hogy 1870 nov. 1. kelt enciklikájában
mindazokat, kik az E. annexiójában részt vettek,
kiátkozta.
Az 1871-iki májusi kezességi (guarantigia) törvényben az olasz kormány megkisériette a pápa
viszonyát az olasz államhoz baráteágos módon szabályozni. Eszerint a pápa személyére nézve sérthetetlen és szuverén jogokkal bir. Követeket tarthat ktUáUamoknál és ezek követeit fogadhatja
biztosította neki a Vatikánt, a Lateran palotát
és Castel-Gandolfói kastélyt, azonfelül évenkint
3.225,000 Urát. A pápa azonban e törvényeket el
nem ismerte és a felajánlott összeget sem fogadta
el: ehelyett inkább a hivk péterfQléreit vette
igénybe, utódai követik példáját. V. ö. Sugenheim,
Geschiehte der Entstehnng und AusbUdung des
Kirchenstaats (Leipzig 1854) Brosch, Geschiehte
des Kirchenstaats íGotha 1879— 82, 2 köt); Banké,
Die römischen Pápste (8. kiad. Lápzig 1885, 3
:

—
1897 — 1902-iki
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szervez kongresszusok dolgoztak ki az autonómia szervezésére vonatkozó szabályzatot, de azok királyi s pápai jóváhagyást
nem nyertek s így a kat autonómia mindez ideig
sincs hazánkban szervezve. A legnagyobb nehézség e részben a fkegyúri jog gyakorlatában való

közremködés módjának s mérvének meghatározása Az Erdélyi r. kaf.püspökiepyházmegyeaufonomiá)á-t 1. külön cím alatt. V. ö. MeUchár, A
kat. autonómia Magyarorsz^on (Budapest 1907)
Aschenbrier, A kat egyház autonómiájáról Magyarországban (u. o. 1893) Dudek, Autonómiánk
;

(Nyitra 1899) ; Kérészy, A kat. autonómia közremködése a fkegyúri jog gyakorlatában (Budapest 1912) ; Dudek, A kath. autonómia fü^ö kérdései (Budapest 1912).

Egyházi bányarész

(báay.).

Régebb idkben

szokás volt a bánya Vie-^^^ részét az egyház javára ingyen mlveltetni. Ilyen egyházi bányarésze
van a püspökségnek még most is a rézbányai
kincstári bányánál.

Egyházi beszéd (lat. praedicatio), keresztény,
vallásos tartalmú beszéd, melyet valamely a bibliából vett szöveg alapján a gyülekezet nyilvános
istentisztelete alkalmával a gyülekezeti lelkész v.
helyettese azon célból tart, hogy a hívek vallásos
hitét ersítse s ket jó cselekedetek gyakorlására
AscoU 1909).
ösztönözze. Az E. készítésének, eladásának kelEgyháTá átok, 1. Aruit^ma ós Egyházi bünte- lékeirl egy gyakorlati teológiai tudomány, a
tések.
homüétika(l.o.)taíút. Az idk folyamán az E.-ekEgyházi autonómia, az egyházaknak oly mó- nek három faja fejldött ki : a gyakorUdi bibliadon való szervezése, hogy ügyeiket önáúólag, magyarázat, a tulajdonképeni E. és& homüia.
függetlenül intézik, tehát úgy a törvényhozó, mint Az E. a protestánsok, fként a reformátusok istena kormányzó s a bírói hatalmat maguk, illetve tiszteletében középponti helyet foglal el, míg a
saját oi^numaikkal gyakorolják.
római kat. római kat. egyházban e hely a sz. mise-áldozatnak
egyház hatalmát Istentl erednek s minden tár- van fenntartva.
sas szervezettl, tehát az államtól is ftetlenEgyházi bíráskodás, mint az egyházi hatolom
nek hirdeti. A kat. egyhx^ tehát nem autonóm általában, úgy az egj'ház bírói hatalma is Kriszjelleg, de szuverén hatalmú organizáció. S e ha- tustól száiTuazik. Alatta értjük az egyház azon
talom birtokosa és gyakorlója csakis a klérus, jogát hogy törvényszékei által fegyeüni, bíintet
míg a világiak az egyházi hatalomban való aktív s polgári joggyekben igazságot szolgáltathat.
részvételbl ki vannak zárva (hierarchikus szerAz E. vagy az embernek Istenhez való viszovezet). Vannak ugyan az egyetemes egyház körén nyára, a lelkiismereti ügyekre, v. a küls egybelül autonóm egyházi testületek (székes- és tár- házi viszonyok rendjére irányulhat (jurisdiciio
sas káptalanok, szerzetes rendek), de ezek is fori interni
jur. fari externi) ; továbbá lehet
merben klerikusokból állanak. A protestáns a biró hivatali állásával egybekötött (rendes jogautonómia pedig jelenti az egyházi hatalomnak hatóság, jurisdictio ordinaria) v. a magasabb
világiakból s lelkészekbl alkotott orgánumok fokú rendes bírói hatósági ered megbízáson,
által önállóan történ gjakorlását. Magjarorszá- kirendelésen nyugvó (jurisdiciio deUgata). Végon 1848 óta indult meg a mozgalom a katolikus gül lehet- a) polgári peres ügyekben való, v. tntás
autonómia létesítésére, vagyis az iránt, hogy bizo- (jurisdidio necessaria contentiosa) ; b) büntet
nyos egyházi ügyek a katolikus érdekeltségnek bíráskodás (jurisdiciio necessaria coercüiva);
választás útján alkotott s úgy egyházi, mint vi- mihez képest az egyházi peres eljárás is v. pollági tagokból álló képviseletére ruháztassanak. gári (közrhvíéges egyházi per) v. büntet peres
E szervezetnek hatásköre azonban csakis a hie- e^árás lehet. Mindegyiknek ismét két neme van,
rarchia jogkörén kívül e9 ügjekro, ú. m. egj'- ú. m. ünnepélyes v. szertartásos (rendes) és somházi javak, alapítványok s iskolák igazgatására tnás V. rendkívüli, aszerint, araint a perben az
8 felügyeletére tei^jedhet ki. Az ilyen értelemben egyháqog által elírt összes perbeli alakszervett kat. autonómia szervezése iránt a püspöki ségek és ünnepélyességek, avagy csak a lényegekar 1848 márc. 20-iki tanácskozmányán történt sebbek nyernek alkalmazást.
az els léf)és, midn a püspökök a királyhoz intéMár a legrégibb idben a püspök nemcsak tiszzett emlékiratban azt kérték, hogy legalább az tán egyházi ügyekben (causae mere eoclesiasegjházi javak és alapítványok kezelése végett s ticae), de
mint választott bíró
polgári tera kat iskolák igazgatóságának ellenrzése céljá- mészettiekben is ítélkezett A papoknak mindenból ogy papi s világi egyénekbl álló kat egyházi
ügyeiben, akár polgári, akár büntet pereibizottság állíttassák fel. Majd az 1870—71 és ben csak ^yházi bíróságok ítélkezhettek, mit
magy. ford. Lehr Albert, Budapest, Akadémia) Farini. Lo stato Romano dall' anno 1815
al 1850 (Torino 1850—53, 4 köt) ; Pastar, Gesch.
der Pápste stb. (eddig 5 köt. 4. kiad.) ; Schniirer.
Die Entstehung des Kirchenstaates (1899) ; Loti
G.. Roma e lo Stato pontiflcio 1849—1870 (2 köt,
köt.,

;
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—
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elren-

A középkori

jog a legteljesebben érvényre
a papság törvénykezési kiváltságát, mely
szerint klerikusok úgy büntet, mint polgári
ügyekben, még a dologi kereseteket (actiones in
rem) illetleg is, csak egyházi bíróságok alá tartoznak, illetve bármely perben, ha az alperes v.
vádlott papi egyén, csak egyházi törvényszékek
ítélkezhetnek (1. Motuproprio). A törvénykezési
kiváltsághoz
melyrl a klerikusok le nem
mondhatnak
az egyház mind a mai napig ragaszkodik.
Az E. ily terjedelme ellen azonban az államok
részérl visszahatás támadt. Egyes államok, mint
Spauyol-, Francia- s Németország érvényesítik
azt a jogot, hogy az egyházi bíróságok ítéleteire
vonatkozólag felülvizsgálatot gyakorolhatnak
(appellatio tamquam ab abusu, appel comme
d'áous). A XVin. sz. óta mind több és több, korábban egyházi bíróságok elé tartozó ügy a világi
törvényszékek hatósága elé utaltatik s a papoknak polgári pereiben és világi bncselekményeiben eljárni hovatovább csakis az állami törvényszékek ismertetnek el jogosultaknak.
Hazánkban az egyházi bíróságok
régi törvényeink értelmében is
igen széles hatáskörrel bírtak. Már Kálmán törvénye szerint a püspökök bíráskodtak atyagyilkosság, nrablás, házasságtörés eseteiben, továbbá régi jogunk még számos, különösen valláserkölcsi vonatkozású cívilis ügyet utal az egyházi törvényszékek elé. De
a XV. sz. vége s a XVI. sz. kezdete óta az egyháznak ily ügyekben való birói hatásköre mind
szkebb körvé válik, házassági perekben
még
tisztán protestáns házasság körüliekben is 1791-ig
a katolikus szentszékek ítélkeztek az 1791.
XXV. t.-c. csak a tisztán katolikus és a vegyes (kat.-prot.) házasságokra tartja fenn a szentszékek jurisdictióját, míg a protestáns házassár
gok körüli pereket a prot. egyházi bíróságok elé,
s ha ilyenek nem szervezvók, a világi törvényszékek elé tartozóknak nyilvánítja. Az ISM.
III. t.-c. megengedi a vegyes házasságoknak prot.
lelkész eltt való kötését, de e házasságokból származó pereket meghagyja a szentszók bíráskodása
alatt. A vegyes házasságok felett való bíráskodást
az 1868 évi XLVIII. t.-c. kivette a szentszékek
hatáskörébl s a viszonosság elvének megfelelleg akkép szabályozta, hogy a vegyes házassági
válóperek, amennyiben a házassági kötelék érvényességét és az ideiglenes elválást, vagy a végképi felbontást tárgyazzák, az alperes illetékes
bírósága eltt rndí tandók meg s miután az alperes felett kimondott ítélet jogerre emelkedett,
a per legkésbb 30 nap alatt hivatalból átteend
a felperes illetékes bíróságához, mely viszont a
felperes felett hoz ítéletet. Az 1868. LIV. t.-c.

deltek.
juttatja

—

—

—

—

—

—

;

22. §-a szerint a latin és gör. szertartású katolikusok (úgyszintén a keleti egyházbelíek, valamint a
mindkét felekezet evangélikusok és unitáriusok)
egyházi bíróságai elé egyedül a házassági, illetve
vegyes házassági perek és ezek is csak annyiban
tartoznak, amennyiben a házassági kötelék érvényességét ós akár az ideiglenes elválást, akár
a végleges felbontást célozzák. Az 1894. XXXI.
t.-c. pedig az egyházi bíróságoknak minden há-

—

Eeryházf biröságrok

zassági ügyben való jurisdictióját megszüntette
s ez ügyeket kizárólag az állami hiróságok hatásköréhe utasította. Ujabb törvényeink továbbá
nem ismerik a papság törvénykezési kiváltságát

sem, mert papoknak a büntet törvények alá es
cselekedetei felett az állami büntet bíróságok
ítélkeznek.
Egyházi bíróságok. A legrégibb idben els
folyamodásban a püspök ítélt, még pedig polgári
ügyekben mint választott bíró
arbiter; egyházi ügyekben pedig mint rendes bíró. A püspök
volt az els fórum minden, megyéjében elforduló
vitás vagy büntet ügyben. Másodfokon a tarto-

—

mányi

majd az érsek

s harmadfokon a
középkorban már az els fokon
többféle, birói hatalommal felruházott közegek szerepelnek, így az archidiakonusok némely fontos
ügyekben s jelesen a házassági ügyekben az officiales principaUs jártak el e mellett az offidales
foranei is gyakoroltak birói hatalmat. A frank
birodalomban a vegyes bíróságok is ismeretesek,
amelyek azonban nem tekinthetk szorosan véve
egyházi bíróságoknak, mert ezekben a megyei gr.
bírói székén csak részt vettek a püspök, v. archidiakonus, papjaikkal. Mivel az archidiakonusok
a püspöki jurisdictio sérelmére
a bíráskodást
mindinkább önjogúan kezdték gyakorolni a tridenti zsinat 24i-ík ülésének 20. fegyelmi kánonjában megállapítja, hogy els folyamodásban mindig az ordínáríusnak, a püspöknek, vagy pedig a
generális vikáriusnak van bíráskodási joga. Megemlítend, hogy a középkorban bármely ügyet
közvetlenül s els folyamodásban is a pápához lehetett vinni, s
maga elé is vonhatott bármely
ügyet. A XV. sz.-tól kezdve a világi fejedelmek
ez ellen kiváltságokat eszközöltek ki a maguk részére (privüegium de non evocando), s a dekretálís-jog is rendeli, hogy jövben mindaddig, míg
az alsóbbfokú bíróság dönt ítéletet nem hoz, a
magasabb folyamodásu törvényszékhez felebbezni
nem lehet. A bázeli zsinat elrendelte, hogy a pápa
a hozzá felebbezett ügyeket ne Rómában, hanem
az illet országban kirendelt bírák által intézze
el. A ti'identi zsinat pedig kimondja, hogy els
fokban minden ügy a püspöki bíróság elé vitessék s az 2 év alatt köteles az ügyet letárgyalni.
Ez id alatt
hacsak dönt ítélet nem hozatott
— senuniféle felebbezésnek helye nem lehet s a magasabb bíróság sem vonhatja magához az ügyet.
Az apostoli székhez felebbezés esetén, vagy ha ez
az ügyet
alapos indokból — közvetlenül intézi

pápa

zsinat,

ítélkezett.

A

;

;

—

—

:

—

—

az ítélkezés vagy Rómában történik, vagy a
pápa által a helyszínére delegált birák (judices
LQ partibus) útján. Majd e birák kirendelésére
nézve a megyei zsinatok javaslattételi jogot nyertek (judices prosynodales). Ezen zsinatok rendes
tartásának megsznésével a püspökök rendelik
ki
a káptalan tanácsával
a judices prosyel,

—

—

A

pápa némely országokban meghatánodales-t.
rozott idre püspököket delegál így Németország;

ban, Ausztriában és Magyarországon tíz évre ad ily
delegációt. Ezért azonban Róma közvetlenül is határozatot hozhat felsbb folyamodásban, ami a kU'
ria különböz hatóságai útján eszközöltetik.
Magyarországon a római és gör. katolikus egyházak bíróságai akként voltak szervezve, hogy

—
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v. a szentségekkizárás jár vele és lehet nagyobb (exc.
major különös ünnepélyességgel való kimondása
anathema), ha az egyházi élet minden kedvezményébl való kizárást von maga után II. interdidum, azon egyházi cselekvényektl való eltiltás, melyekben a hívnek részesülnie kellene. Ez
lehet helybeli, ha csak bizonyos helyre v. egyházra vonatkozik, személyes (persorüde), ha bizonyos egyénre szabatik III. s^ispensio, a vétkes
klerikusnak rendjétl (ab ordine), hivatalától (ab
offlcio), vagy javadalmától (a beneflcio) való eltiltása. Szoros értelemben vett büntetések (poenae
vindícativae) fogság, testi fenyíték, pénzbírság,
számzetés, az egyházi temetés megtagadása;
csak papok ellen alkalmazott büntetések a hivataltól bizonyos idre való felfüggesztés, a javadalomtól való megfosztás (privatío boneflcii), letétel (depositio) úgy, hogy a letett klerikus egyúttal képtelennek nyílváníttatik javadalom szerzésére, a papi rendbl való kívetkztetés (degradatio), mellyel a bnös pap nemcsak a renddel
járó funkciók gyakorlatától, továbbá hivatalától
s javadalmától, de még a papi rend kiváltságaitól is örökre megfosztatik.
Az egyházi bncselekmények lehetnek 1. szoros értelemben vett egyházi vétségek (delida
mere ecclesiastica), úgymint hithagyás, eretnekség, az egyház fejétl való elszakadás (schisma)
és simonia (egyházi javadalommal való üzérkedés) 2. vegj^es természetek (delida communia
mixta), mint babonaság, hamis eskü, istenkáromlás, hitszegés, szentségtörés (aacrilegíum), uzsora
stb.
3. tisztán polgári büntetések (delicta mere
civilia), melyekre nézve az egyház elismeri, hogy
azok polgári büntet töi-vényszékek elé tartoznak, de azokra a maga részérl is szab ki büntetéseket; manapság azonban e bntényeket csak
pro foro intemo fenyíti (gyónásnál).
Egyházi bntetjog, az egyházat illet büntet hatóság gyakorlására vonatkozó szabályok
összessége. L. Egyházi büntetések. Egyházi bíráskodás. Egyházi bíróságok.
Egyházi ének, minden oly daUam, mely istentisztelet alkalmával templomban való éneklés céljából van írva, hogy a hívk vallási áhítatát, érzületét növelje és emelje. Az E.-ek annyiféle fajra
oszlanak, amennyi vallásfelekezet van, melyek
templomaikban énekkel emelik az ájtatosságot. Az
Uy énekek aztán többféle névvel neveztetnek,
mink Korál, Zsoltár, Anlifóna, Miseének, Litánia, Liturgia, Dicséretek stb. Az ily E.-ek rendesen szorosan meghatározottak, azaz bizonyos
vallásfelekezetek istentiszteleti aktusaihoz tartoznak. Az B. stílusa, eladási módja, st még formája is lényegesen különbözik a világi énekek-,
dalok- s dallamokétól. Bizonyos lassúbb menet
és egyenletesebb ritmus, ünnepélyes komolyság s
a hangközöknek természetes egymásutánja jellemz vonásai. Történeti fejldését 1. Egyliázizene.

minden ügy a püspöki szentszéktl a felettes érseki való passzív képesség elvonása,
szentszékhez, innen pedig a primáshoz volt felebbvihet a legfelsbb fok, a pápa, rendesen egy magyar püspököt delegált az ügy elintézése végett. A
kalocsai érsekre és a pannonhalmi fapátra nézve
az a kiváltság állott fenn, hogy szentszékeiktl
;

közvetlenül
az 1856 nov.

Rómába

lehetett felebbezni.

A

pápa

brevében 10 évre szabályozta
volt a f elebbezési rendet, azonban a 10 év lejártával e rend nem újíttatván meg, az azeltt gyakorlatban volt felebbezési rend lépett ismét érvénybe.
A ref. egyház bíróságai 1. Az egyházközségi
bíróság, mely rendesen a presbitériumból alakul,
eÍQöke a lelkész, s a hol fögondnok van, a fgondnok is. 2. Részben felebbviteli, részíat els folyamodásu bíróság az egyházmegyei bíróság, a mely
az esperes és egj'^házmegyei gondnok, mint elnökök, és az egyházmegyei tanácsbírákból áU.
3. Az egyházkerületi bíróságot alkotják a) a püspök és az egyházkerületi fögondnok, mint elnö8. kelt

:

:

kök vagy helyettesek h) az egyházmegyék esperesei és gondnokai c) az egyházkerületi, lelkészi s vüágí tanácsbirák. 4. Az egyetemes konventí bíróságot a konvent saját kebelébl titkos
szavazással alkotja meg; elnökkel együtt legalább 15 tagból kell állania. E bíróság hatásköre
a fegyelmi bíráskodásra terjed ki.
Az ág. hitv. ev. egyMz bíróságai 1. Az egy;

;

:

házmegyei törvényszék. 2. Az egyházkerületi törvényszék. 3. Az egyetemes egyházi törvényszék.
Az unitárius egyháznak bíróságai 1. Az egy:

házköri alpapi szék. 2. A fpapi törvényszék. 3. Az
egyházi vagy zsinati ftanács.
keleti egyJiázban : I.
szerb nemzeti egyházban 1. az egyházmegyei szentszékek (consistoriumok), amelyek elnöke a püspök, vagy helyettese;
iUnökei pedig az egyházgyülésen választott tagok.
2. Felebbviteli fórum a Karlovieon székel metropolitai egyházi tanács. Elnöke a patriárcha v.
helyettese. Tagjai a püspökök testülete által választott két püspök és a kongresszus által választott egyházi és világi ülnökök. II.
román
nemzeti egyházban 1. az esperesi székek, amelyek 6
lelkészbl állanak. 2. Az egyházmegj'^ei szentszékek (consistoriumok), melyeknek elnöke a püspök. 3. Felebbviteli bírósága a szentszékeknek
a Nagy-Szebcnben székel metropolitai egyházi
tanács, melynek tagjai a kongresszus által választott papi ülnökök. Elnöke az érsek.
Egyházi büntetések, természetüket tekintve
lehetnek: 1. vezeklések {poemtenü&e) 2. egyházi
fenyítékek (censurae poenae medicinales) és 3.
szoros értelemben vett büntetések (poenae vindieativao). A vezeklések a bels fórumra, a lelkiismeretre hatnak s céljuk a bnös megjavítása.
A cenzúrák rendeltetése, hogy az egyház törvényeinek makacsul ellenszegül bnösök kényszeríttessenek az egyházzal való kiengeszteldésre. A
tulajdonképoni büntetések (poenae) célja pedig,
hogy a bncselekményt megtorolják, míg a bnös megjavítása csak mellékes cél ezeknél.
Egyházi fenyítékek: I. az excommunicatio,
vagyis az egyházközségbl való kirekesztés ez
\QhQtkisebb (exc. minor), ha csak bizonyos jogokból való kirekesztés, pl. az egyházi hivatalokra

A

A

:

A

;

;

bl való

;

:

;

:

:

:

;

;

:

Egyházi epakták, 1. Epakták.
Egyházi év, a világ megváltásának története
vasár- és ünnepnapok sorozatában bemutatva egy
év leforgása alatt. Kezddik advent els vasárnapjával és végzdik a pünkösd után való utolsó
vasárnappal.

Három f ünnepkörre oszlik

:
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csonyi, húsvéti és pünkösdi ünnepkörre, amelyekben az Atya, Piu és a Szentlólek-Isten szeretete
jut kifejezésre. Az egész E. lefolyását a keresz-

Ggryházi

mvészet

4. hang volt. Domináns-nak (uralkodó hangnak,
másként reperaissio-nak is, visszaverdésnek)

a

nevezték az authéntikus skálában az 5. fokot, a
plagálisban pedig a vele kapcsolatos authéntikus skála dominánsa alatt lév tercet, pl. a dór
dominánsa a, a hypodóró az alatta lev terc, tehát
f. Ha a domináns h-ra esett volna, helyette c-t
vettek (a h és b bizonytalansága miatt). A jón és
aeol mintája lett a mai alapskáláknak, a G-durEgyházi gylés, 1. Zmíat.
nak és a-mollnak a XVI. sz. eltt igazi C-dur ós
Egyházi hadsereg (ang. Church Army), Car- a-moll nem létezett, mert a hypolyd c-n kezdlile V. londoni lelkész által 1882. az Üdv had- dött ugyan, de föhangja (flnalis-a) nem a c, haseregének (I. o^ mintájára, az angol államegy- nem az /'volt, és a hypodór a-n kezddött ugyan,
ház kebelében belmissziói munka folytatására de föhangja a d volt. A népdalban (és a troubadurszervezett társulat. Az elnök mellett 32 alelnök, énekben) azonban már a XVI. sz. eltt jelentkea 18 tagból álló végrehajtó bizottság, a törzskar, zett ösztönszeren az igazi dur- és moll-skála
a tisztek s végül a katonák állanak. Evangélis- iránti érzék. A végleges átmenet a mi modern
táik Anglián kívül Indiában, Ausztráliában, az hangnemeinkre a XVÍI. sz. folyamán követkeészakamerikai Egyesült- Államokban és Kanadá- zett be.
ban is dolgoznak. Közlönyük The Church Army
Egyházi hatóságok, amelyek a kat. egyházGazette név alatt jelenik meg több mint egy ban az egyházkormányzattól folyó hatósági hamillió példányban.
talmat gyakorolják, isteni jogon a pápaság ós
Egyházi hangnemek. A középkorban haszná- püspökség, emberi jogon a patriarchák, exarchák,
latos, fkép Ambrus (Ambrosius) püspök és Nagy prímások és érsekek
ide szokás még számítani
Gergely pápa idejében rendszerbe foglalt hang- az általános heiynököt (vicarius generális), fesnemek, íme valamennyi
perest (archidiaconus), alesperest (vicearchidiaeocdefgahci
jón
nus), a szerzetes rendek fnökeit.
hypojón
Egyházi hivatal és javadalom (lat. officium
dór
d e f g a h c* d* (I. auth.)
ecclesiasticum és beneficium ecclesiasticum). Az
hypodór
edefga(I. plag.)
egyházi hivatal jog ós kötelezettség az egyházi
e f g ah c* dl el (II. auth.) hatalomnak, amelyre valaki a felszentelés által
frig
(II. plag.)
képességet nyert, az illetékes egyházi hatóság álhypofríg H c
lyd
f g a h cl dí el f» (III. auth.) tal állandólag meghatározott körben való gyakorhypolyd c
(ül. plag.)
lására. Minden hivatallal a hivatalt visel ill ellágahci dieifigi(IV. auth.) tására bizonyos jövedelem jár, amelyet már a régi
mixolyd
hypomixolyd d e f gahcidi (IV. plag.)
korban praebendaenek v. beneficiumnak nevezahcidieif'giai
aeol
tek. Késbb a beneflcium kifejezés mind a jövee fgahcidiei
liypoaeol
delmet, mind a hivatalt jelentette. Ma a két kifeA «hypo»-skálákat másként plagális-okíiQk ne- jezést (beneflcium ós officium) vegyesen használvezték, azokat a skálákat pedig, amelyekbl a ják. V. ö. Szeredy, Egyházjog II.
hypo-skálákat levezették és amelyeknél, mint látEgyházi írók, 1. Szentatyák.
ható, a piagálisok egy quarttal mélyebbek, auEgyházi javak, 1. Egyházi vagyon.
thentiktis-oknak. A jón és aeol, valamint a belEgyházi költészet, í. Vallásos költészet.
lük levezetett plagálisok csak a XVI. sz.-ban jeEgyházi könyvek, tágabb értelemben mindlentkeztek ezek a sorozatban az V. és VI. authen- azok a könyvek, amelyek istentiszteleti célokat
tikusok, illetleg ugyanolyan számú plagálisok. szolgálnak; szkebb értelemben a keresztelési,
Legfeltnbb az ^.-nél, hogy nem élnek kroma- házassági és halálozási lajstromok, anyakönytikus hangokkal. Csak egyetlen egy módosított vek. L. Anyakönyv.
hangot használtak a h mellett a b-t, és pedig
Egyházi közalap, 1. Magyar országos ref.
olyankor, amikor vagy egy bvített quartot, v. egyházi közalap.
egy szkített quintet akartak elkerülni (f—h v.
Egyházi lovagrendek, 1. Lovagrendek.
h /"disszonanciák helyett f—b és b—f). Ugy a
Egyházi mvészet. Az E. körébe tartozik a
h-t, mint a b-t azonban egyformán 6-nek mond- különböz egyházak szükségleteinek megfelel
ták (1.
a zenében). Az elkerülend disszonan- templomok (1. o.) és azok felszerelésének, valamint
ciát diabolus in musica-nak hívták. A többi díszének elállítása. Az E. kezdettl fogva legfonkromatikus hang ell az egyház elzárkózott és tosabb ága a mvészet történetének, melynek fejamikor a világi zene kezdett velük élni (a XIII. ldése, az ízlés változása benne mindenkor visszasz.-ban a módosított hangok már mind megtalál- tükrözdik, egész a XIX. sz.-ig, midn a romanhatók) ezt a zenét úgy hívta az egyház, hogy tikus mozgalommal kapcsolatban a középkori
musica ficta vagy falsa (hamisított, átvitt ér- stílusokat karolták fel és stílszernek tartott gyári
telm, nem reális zene). Az B. valóságos hana- készítményeket, értéktelen utánzatokat vittek be
nemeJc és nem hangfajok, mert nem egymás a templomokba. A modern mvészeti törekvésektranszpoziciói. Mindegyikben a félhangok másutt kel összefüggen legújabban igyekszenek az B.-efc
vannak, tehát mindegyik önálló konstrukció. A is magasabb mvészi fokra emelni. A külföldi
fhangot finalis-nak (végz hangnak) mondták törekvésekkel karöltve 1910 óta Magyarországon
ez az authéntikus skálában az 1., a plagálisokban is évente egyházmvészeti tanfolyamokat tárta-

ténység szellemében remekül bemutatja Dom
Prosper Guéranger mve, ném. ford. Heinrich
(Das Kirchenjahr, Mainz 1874). Rövidebben v. ö.
Lononcs, Népszer egyh. Areheol. Az ünnepeket
egyenkint 1. saját címszóik alatt.
Egyházi fegyelem, 1. Egyházi büntetések.

;

^
'

;
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nak és jelenleg (1912) szervezés alatt áll az Egyházmvészeti Tanács, mint a magyar B. központja. Több folyóirat kizárólag az E. érdekeit
szolgálja, így a Brüsszelben megjelen Revue de
a düsseldorfi Zeitschrift f. christliche
christliche Kmist. mely
modem és gyakorlati irányával tnik ki.
Egyházi nagygylés, evangélikus, az ultramontanizmus és liberalizmus egyházbontó törekvéseinek ellensúlyozása végett 1848. alakult nél'art chrétien.

Kunst és a müncheni Die

met egyesület. Els elnökei Bethmann-Hollweg
és Stahi voltak. A szigorú lutheránus körök azonban távol tartják magukat tle. Ma már semmi

egész országban nem fizettek saját tisztviselkkel birtak birtok- és jogpereikben pedig a fpap
nyolcados törvényszékének voltak alávetve. V. ö.
Ozorai 0., Az B. és birtokuk (Esztergom 1887).
Egyházi nyelv v. liturgikus nyelv alatt értünk
1. idegen v. kihalt, csak az isteni tiszteletnél használt nyelvet. Ilyenek: a görög, szír, etiópiai,
2. valamely
kopt, arab, szláv és latin nyelv
nyelvnek különös régi járását, amelyben a liturgikus és szent könyvek szerkesztvék, pl. az ó-szláv
nyelv a gör. kat. egyházban 3. különös egyházi
kifejezés- vagy írásmódot, mely az egyházi okmányokban és a bens egyházi érintkezésben hagyo;

;

;

;

mányos.
Egyházi paxajicsolatok, a kat. egyház ama
ségnemteljes mértékével felruházott szabad egyé- szabványai, a melyekkel Krisztustól nyert hatalnek voltak hazánkban, kiket a nemesi szabadságok mánál fogva a hívek valláserkölcsi életét igazkülönös jelentsége sincs.

Egyházi nemesek (lat ^aeáiaZisíáA:^. A nemes-

csak bizonyos feltételek alatt és bizonyos területen illettek meg, eltéren az országos nemesektl, kiknél a nemesi eljogok sem helyhez, sem
feltételekhez kötve nem voltak. Prédialistáknak
neveztettek azon fekvöségek ú. n. praediumoktól,
melyeket bizonyos tartozások, jelesül katonai szolgálatok fejében néhány magyarországi fpap adományából birtak. B katonák tartoztak az egyházat
lázadás ós egyéb támadások ellen megvédeni s
háború esetén harcolni a hazáért. Fpapjaink maguk szervezték katonaságukat a várrendszer mintája szerint. A várjobbágy ugyanis a várföldekbl
bizonyos területet, telket kapott zsold helyett örökös birtoklási és használati joggal s maga szerelte
fel magát hadi szolgálatra. A fegyveres szolgálat

gatja.

Számuk nem

csekély

;

a trienti zsinat óta

azonban a népkátékba csak a következ öt parancsolat van felvéve a) az anyaszentegyház szokott
ünnepnapjait megüljed b) ünnepnap misét becsületesen hallgass c) bizonyos napokon a parancsolt
böjtöket megtartsad és a húseledeltl magadat
megtartóztassad: d) bneidet minden esztendmeggyónjad s legalább húsvét táján
ben
az oltári szentséget magadhoz vegyed; e) tiltott napokon menyegzt ne tarts. E paran:

;

;

csolatok eredetileg legtöbbnyire az apostoli hagyományokban gyökereznek és az egyház életébl mintegy maguktól fejldtek ki és csak id
;

midn

a hívek buzgalma meghlt, az
egyetemes zsinatok és az apostoli szt.-szék, mint
az egyházi fegyelem fre által, formaszerü
írott törvényekké alakíttattak s az Isten 10 parancsolatja mellett emeltettek érvényre.
Egyházi rend, az a szentség, amellyel azokat, akiket Isten az
szolgálatára hív, pafolytával,

st örököseire is átmen kötelezettség volt, Az E. intézménye épp ily alapra
volt fektetve. Részint az egyházak népeibl, részint az egyházon kívül állókból alakultak, sót
voltak szabadok is, kik önként léptek az egyház eme katonái sorába. Két osztály volt pokká szentelik (ordinatio), hogy szent hivataközöttük. Az úgynevezett lovas-jobbágy és a lukhoz lelki hatahnat és malasztot kapjanak
nemes-jobbágy, ez utóbbiak közé csak a fpap Istentl. Az B.-nek többféle fokozata van vanadományával juthattak idnkint a lovas-jobbá- nak kisebb ós nagyobb rendek. A kisebb
gyok. Els királyaink maguk rendelték ki a sza- rendek által kapott felhatalmazást leginkább a
bad vitézek köziil az egyház védelmére való kato- régi keresztények idejében használták; így az
nákat s ezek, bár ily minségükben meg is ha- ajtónállók (ostiarii) teendje volt az isteni tisztelet
gyattak a szabad osztály jogainak élvezésében, de idejét jelenteni, bebocsátani a híveket a szt. helyre
egyszersmind az illet fpap bírói hatósága alá stb; a felolvasók (lectores) felolvasták a szt
rendeltettek. Késbb, a kereszténység megszilár- írást s elimádkoztak az ördögzök (exorcistae)
dulása után, habár nem is volt többé szükség az megszabadították az ördöngösöket az oltárszolegyházat úgy védeni, mint eddig, mégis fen- gák (acolythi), gondoskodtak a világításról;
maradt .ez intézmény a fpapok méltóságának ér- hozták egyúttal a bort, vizet s az illatszereket.
dekében, s ekkor már nem a királyok, hanem az A nagyobb rendek az alszerpapság (subdiaconaegyházfk kezdték némely alattvalóikat ily egy- tus), a szerpapság (diaconatus) s az áldozópapság
háznemesi minséggel felruházni, erre ket III. (presbyteratus). Az alszerpapok és a szerpapok
Béla kiváltságilag fel is hatalmazván.
segédkeznek a misénél, míg az áldozópapok haEleinte nemcsak minden püspökségnek, hanem talma fkép abban áll, hogy a kenyeret és a bort
egyes apátságoknak is voltak ily nemes jobbá- Krisztus testévé és vérévé változtathatják, a bnögyaik. Utóbb azonban már csak az esztergomi ér- ket megbocsáthatják v. megtarthatják s az Isten
sek, gyri püspök és káptalan, a zágrábi érsek és igéjét hirdethetik. A papi hatalom teljességét a
káptalan, végre a pannonhalmi fapát nevezhet- püspökök hatalma foglalja magában, bevégzését
tek ki E.-et.
pedig a pápai hatalomban éri el. Az egyházi
Ami á praedialista telkek jogi természetét férfiak közé való felvétel a hajkorona
pUis
iUeti, nem szenvedhet kétséget, hogy az B. telkü- (tonsura) feladása által történik, ami a világról
ket nem tulajdonjoggal, hanem csak visszavonha- való lemondást jelenti. Akik a kisebb rendeket
tatlan birtokjoggal birták. Egyébként az E. is adó- felvették, még nincsenek véglegesen kötelezve az
Mientességet élveztek ily telkükre nézve katona-' egyházi szolgálatra és visszatérhetnek a világi
zállá-solás alól kivétettek
révet és vámot az életbe; a nagyobb rendek felvétele után nincs
élethossziglani,

;

;

;

k
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többé megengedve a világi állapotba való visszatérés. Az E.-et nem lehet elveszíteni, sem pedig
letenni.

EgryházI színjátékok

házhatósági hatalmat tekintve: az érseki vagy
metropolitai
a részleges primási; exarchai és
patriarchai fokok végül a primátus v. pápaság
a presbiteri rendbl az archipresbiterek, a világi
és rendbeli prelátusok a diakonátusból az archi;

;

Egyházi rendek

m. szerzetesrendek

a.

v. egy-

házi lovagrendek. L. Lovagrendek és Szerzetesek.

;

Egyházi rendörkormányzás, 1. Apáp.
V. fdiakonátus. Ez a hierarchia iurisdictionis.
Egyházirodalmi iskolák, 1. Magyar egyház- kz egyház terület szerint meghatározott egyházközségekre, plébániai községelcre, anyagyüleke-

irodalmi iskolák.

Egyházi ruhák, azok, amelyeket a kat. egy- zetekre oszlik. Több ily község egy püspöki meházban a papság vagy csak az istentisztelet vég- gyét, több püspöki megye egy érseki tartományt
zésénél vagy azon kivül is visel. 1. Az istentiszte- képez. Az anyagytilekezetnek flókegyházai is lehetnek. Az egyes országok szerint szokás szólani
letnél és pedig a szt. misénél használatos ruhák
váUkendö (humerale), miseing (álba), öv (eingu- pl. a magyar, német stb. kat. egyházról is, ami
lum), karköt (manipulus), stóla, miseruha (ca- azonban az egyház egységét, egyetemleges jellemisén kívül vecsernyepalást (plu- gét nem érinti. S ebben lényeges a különbség a
szentsógkendö (velum), szerpapi köntös kat. és a protestáns egyház között.
(dalmatika), papi süveg (biretum). 3. A papság
Egyházi színek. A kat. egyház az istentiszterendes ruházata, amelyet az istenitiszteleten kí- letnél az ünnep jelentsége szerint felváltva öt
vül is visel, a bokáig ér hosszú ruha a talár v. színt használ és pedig fehér, vörös, zöld, viola és
reverenda. Ez a világi papságnál fekete, a szer- fekete színt. A fehér színt az Ur, a szúz Mária, az
zeteseknél különböz szín, a püspöké violaszínü, angyalok és nem vértanú szentek ünnepén a vöa bíbornoké bíborvörös, a pápáé fehér. A papi rös színt pünkösdkor és a vértanuk ünnepén a
ruhához tartozik még a nyakravaló (coUare) és az zöld színt az adventi és nagyböjti idn kívül oly
öv (cingulum). L. még Egyházi színek.
napokon, amelyekre ünnep v. szentnek napja nem
Egyházi szerek, a kat. egyházban a szt. mi- esik; a viola.szint adventben, nagyböjtben, kesénél és azonkívül használatos szerek a szt. mi- resztjáró napokon és aprószentek ünnepén a fesénél kehely, ostyatányér (patena) és misekan- kete színt nagypénteken, gyászmiséken és a felcsók (ampulláé). A kehely felszereléséhez tartozik nttek temetésén használja.
még a kehelytörlö (puriíicatorium), a kohelyfedö
Egyházi színjátékok, a modem dráma közép(palla), kehelyabrosz (corporale), táska (bursa) ós kori elzményei, bibliai részletek és legendák
kehelytakaró. Egyéb E.
áldoztatókehely (cibo- dramatizálása. Legrégibb formájuk a liturgiái
rium), szentségmutató (monstrantia), füstöl (thu- dráma, mely a kat. istentiszteletbl (liturgiából)
ribulum), tömjéntartó (navicula), szenteltvízhint keletkezett. Maga a mise is drámai jelleg szer(aspersorium), menyezet (baldachinum) stb.
tartás. Az ünnepi és azért nagyobb szabású istenEgyházi szervezet. A kat. egyházjog szerint tisztelet kereteibe még több drámai elemnek volt
az egyháznak föismérvei, hogy a) látható (visi- alkalma elhelyezkedni. A híres szentgalleni kobilis), b) egységes és oszthatatlan, c) szent, d) katolostorban a X. sz. folyamán az ünnepi liturgiát
líka, azaz közönséges, egyetemes, e) apostoli,
az evangélium szöf) mvészi módon kiképezték
örökkévaló és g) csalhatatlan. Minden egyház- vegét, a himnuszokat szerepekre osztva kezdhatalom az E.-ben nyugvó hármas irány szerint ték a papok énekelni st jelmezeket vettek fel
háromféle ú. m. tanítói, kegyosztói és kormányzói s a szöveget kifejez mozdulatokkal is kisérhatalom (potestas magisterii, ministerii et juris- ték, alkalmilag díszletekkel is szemléltették a
dictionis). Azonban, fleg újabban, az Aquinói szt. helyzetet (húsvétkor a szent sírral, karácsonyTamástól ered ketts felosztás szokásosabb, kor jászollal). Késbb e jeleneteket mind szabaamely t. i. megkülönböztet rendi Jmtalmat (po- dabban alakították s a XII. és XIII. sz.-tól kezdve
testas ordinis) és kormányzói hatalmat (potestas a már egészen önálló történeteket ábrázoló jolejurisdictionis), amaz az egyház spirituális céljai netsorozatokat nem is a templomban adták el,
megvalósítására, emez mint látható intézet veze- nem is egyházi személyek, késbb nem is latin,
tésére s igazgatására irányul. Alkatidoma az egy- hanem nemzeti nyelveken. A XIV. és XV. sz.-tól
háznak monarchiái, az egyházkormányzat fnök- kezdve általán világiak, népnyelven, szabad ég
sége a római pápát, mint Péter apostol közvetlen alatt játszották e darabokat, melyeknek tárgya
jogörökösét illetvén, de annyiban arisztokratikus, túlnyomólag egyházi volt, de a mese keretében a
amennyiben a pápa fnöksége alatt a püspökök, népies tréfálkozásnak mind több és több teret enmint az apostolok utódai kormányozzák. Szerke- gedtek. Voltak karácsonyi színjátékok, olykor
zete hierarchiai a rangf okozati tagosítás, az úgy- ótestamentomi eljátékokkal, passiójátékok, menevezett hierarchia vagy sacer principatus három lyek a nagyhét és húsvét idején több napra is
fokozatban nyilvánul püspöki, presbiteri és dia- kiterjedtek. De ezeken kívül feldolgozták az evankoni s ez a tridenti zsinat határozmányai szerint géliumi parabolákat, az ótestamentom regényes
hitágazatot képez. A diakonátusból lefelé képzd- történeteit, az antikrisztus eljövetelét, az utolsó
tek a szubdiakonátus, akolutátus, exorcistátus, ítéletet. E színjátékok idvel mind nagyobb mérelektorátus és ostariátus. Ez a hierarchia ordi- teket öltöttek, nagyobb személyzettel és költséggel
nis, amelynek fokozatai tehát
püspöki, presby- adattak el. Az új korban az iskolai dráma és a világi
teri, diakoni s aldiakoni rendek (ordines majoros) színészet mellett az E. visszafejldtek és csak he-s a 4 kisebb rend (ordines minores), ú. m. aldia- lyenkint maradtak meg. L. még Dráma. V.ö. Greikonátus, akolutátus, exorcistátus, lektorátus és zenach, Gesch. des neueren Dramas (Halle 1893
ostariátus. A püspöki rendtl felfelé pedig az egy- 1913, 3. köt.) Bayer J., A magyar dráma tört.
sula)

;

2. szt.

:

viale),

:

;

;

;

;

:

:

:

;

;

:

;

:

:

;

—
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Egyházi szláv nyelv, az a nyelv, amelyre a
szláv apostolok a szent iratokat fordították és
amelybl aztán a gör. keleti szlávoknál most is
használt, idók ós országok szerint különböz egyházi nyelv fejldött. Eredetileg tiszta bolgár
nyelvjárás (1. Délszláv nyelvek), azért legrégibb
fejldésében ó-bolgárnak is hívják; a Miklosichtól
használt ó-szlovén elnevezés könnyen félreértésre
vezet és csak annyiban jogosult, mert az ezen
a nyelven Irt kéziratok ezt a nyelvet slovémskyj
jezyknek híjják, ami azonban csak azt jelenti,
ÍTogy szláv nyelv, ennek tehát a szintén, különösen régebben használt ó-szláv elnevezés felelne
meg, amely azonban a nemszakértókben azt a
téves hitet keltheti és valóban keltette is, hogy
ez a nyelv a többi szláv nyelvek anyja. Ez a nyelv
a gör. kel. egyházhoz tartozó szlávok egyházi
nyelve lett és sokáig, különösen Oroszországban,
csaknem kizárólag irodalmi nyelvül is szolgált,
aminek következtében az él nyelv ers hatásának volt kitéve ezért már a legrégibb kéziratokban is meg kell különböztetni orosz, szerb és
bolgár redakciót. St van horvát redakció is,
mert a szláv istentisztelet eljutott a horvátokhoz
is és egyes vidékeken mai napig is fenmaradt
köztük. A horvátok azonban Uyen könyvekben a
glagolita betket hasalják, míg a keleti egyházhoz tartozó szlávok nagyon korán áttértek az egyszerbb cirill betk használatára. V. ö. Vatrosíav
Jagic, Zur Entstehungsgeschichte der Kirchenslawischen Sprache, Denkschrifíen der Wiener
Akademie 47. köt. 1900, két rész.

A protestáns egyházakban az egj'házközség is
jelentkezik az egyházvagyon tulajdonosaként.
Magyarországon az egyház kezdettl fogva bírt
vagyonszerzési joggal, melyet királyaink nemcsak
az egyház javára létesített
adományaikkal ismertek el, de törvényileg is (v. ö. fleg Szent

bkez

István

II.

der. 5. fej .-ét) biztosítottak.

A XV. sz.-tól

kezdve azonban nálunk is hozatnak szerzést tiltó
törvények (1498 LV., LVI. 1647 XVII. 1715:
XVI. t.-cikkek), de jelenleg az egyháznak tulajdonszerzési s javai felett való szabad rendelkezési
joga hazánkban el van ismerve, amennyiben a
kir. Kúria 6.3. számú polgári döntvényével a holtkézi törvényeket kifejezetten hatályukat vesztetteknek nyilvánítá.
Az E. alkatelemeit a kánonjog akként különbözteti meg, hogy azok lehetnek I. Szent dolgok
(res sacrae), mint pl. templomok, kápolnák s
általában az istentisztelet céljára közvetlenül
rendelt tárgyak. S mindezek ismét vagy felszentelt (res consecratae) vagy megáldott (res benedictae) dolgok ezek a profán használatból s
a közönséges forgalomból kivonvák. 11. Tulajdonképeni értelemben vett egyházi javak (res
ecclesiasticae). melyek, ámbár egyházi szükségletekre, de nem közvetlenül az isteni tisztelet céljára szolgálnak, miért is a közforgalomból nincsenek kivéve, de mégis sajátlagos jogszabályok
nyernek rajok alkalmazást, különösen azok elidegenítése tekintetében. Ide tartoznak
a templomvagyon (fabriea ecelesiae), nevezetesen az istentisztelethez szükséges készülékek megszerzéEgyházi törvények. Az egyházi hatóság által sére, a templom s egyházi épületek fenntartására
egyházi ügyekre vonatkozólag kibocsájtott, Uletve stb. szolgáló javak, a kegyes és jótékony alapítalkotott szabályok. A római kat. egyház feltétlen ványok s az egyházi hivatalokkal azok birtokotörvényhozói hatalmat igényelt magának, illetve sainak ellátása céljából egybekötött javadalmi
kizárólagos jogosultságot egyházjogi szabályok vagyon. L. Alapítvány, Kat. vallási és tanul:

;

:

;

:

:

létesítésére,
is részesült.
,

;

:

ami hosszú ideig állami elismerésben mányi alap.
Korunkban azonban a viszonyok megAz E.-t az

apostoli

idben a püspökök

—

—a

változtak s az állami omnipotencia hívei azt vall- diakónusok segélyével
kezelték. Az egyházak
ják, hogy az B. állami hozzájárulás nélkül tör- bevételeinek s így vagyonuknak is növekedtóvel
vény erejével nem bírnak, amit a kat. egyház s a püspöki teendk szaporodtával a püspökök az
sohasem fogadhat el. Áll hazánkban is a protes- E. kezelését közvetlenül nem végezhetvén: a
táns egyházakra nézve, amelyeknél az arra ille- 451-iki chalcedoni zsinat elrendelte, hogy a püspök
tékes egyházi hatóság által hozott határozatok a kormányzata alatt álló papság körébl vagyoncsak a Felség szentesítésével nyernek törvényert. kezelt
oekonomus
rendeljen ki, hogy ez

—

—

Egyházi törvénykezés, 1. Egyházi birságok. az egyházmegyei vagyont a püspök felügyelete
Egyházi vagyon, az egyház s egyes egyházi in- alatt igazgassa. Midn pedig az egyházmegyei
tézetek tulajdonát képez világi javak összessége. vagyon egysége megsznt, illetve az a püspök s
Az egyház, mint látható intézet, feladatait vagyon a székesegyház között oszlott meg az elbbi egy,
néiküí nem oldhatná meg. Ezért a kánonjog taní- a püspök által kirendelt hivatalnoknak, az utóbbi
tása szerint az egyháznak Istentl ered törvé- pedig néhol a káptalannak, másutt a püspöknek
nyesjoga van ahhoz, hogy vagyont szerezhessen és káptalaimak együttes kezelése alá került. A
8 azt tulajdonjoggal bírhassa az ellenkez taní- káptalani vagyont pedig egy káptalani tag kezelétást IX. Pius tévely gj'anánt kárhoztatta (Syllabus sére bízták rcííg az egyes javadalmasok vagyonát
errorum 26. sz.). Az ú. n. holtkézi vagy szerzést az id szerinti élveznek kezelésére adták de a
tiltó törvények, melyek az egyház szerzési és templomvagyont (fabriea ecelesiae) a helyi lelkész
birtoklási jogát tagadják vagy korlátozzák, a és a világiak által választott templomatya vagy
kánonjog szerint ellenkeznek az egyház szabad- egyháztanács együttesen kezelte. A tridenti zsinat
ságával és alkotmányával. Az E. a katolikus egy- rendelkezései ezen, szokás útján keletkezett elveházban mindig valamely intézet, testület, pl. püs- ken nem igen változtattak, úgy, hogy az érvény:

;

;

;

pökség, kolostor, káptalan, javadalom tulajdona. ben lév jog szerint is a konkrét E.-részeket azok
Nem igazolhatók azon ellenkez felfogások, me- idszerinti haszonélvezi kezelik, a szerzetesi jalyek szerint az E. tulajdonosa: 1. Isten vagy vakat pedig a rendi elöljáró.
Krisztus 2. az összegyház 3. a szegények 4. az
Egyházi választófejedelmek, 1. Választófejeegyházközség 5. az állam v. a politikai község. delmek.
;

;

:

;
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Egyházi zene (lat. musica sacra), rendesen a
katolikus istentisztelet zenéjét jelenti, eredetileg
csakis éneket. A XIII. sz.-ban Bngelbert admonti
barát arról tudósít, hogy a világi zenére emlékeztet hangszereket kizték a templomból, csak az
orgona maradt meg. A XVI. sz.-ban egy-egy fúvóhangszer vagy heged, koboz támogatta az éneket (unisono, azaz u. a. hanggal) 1600 táján az
állandó kísó'-et basso continuo nev mély szólam
a föléje (kótaírás helyett számokkal) jegyzett
többszólamusággal, az E. gyors és hatalmas fejldésének alapját vetette meg. Ekkor már Claudio
Merulo és a két Gabrieli, a velencei Szt. Márk-baxilika orgonásai, az éneket bevezet hangszerzenéjükkel egyengették az E. útját. Ekkorig az
egész zenetörténet voltakép csak az E. története
fejldési fokai a dallam ismétléséhez hasonló
sequentia, majd a párhuzamos dallammal kísér
orgánum s a szintén kétszólamú discantus, a háromszólamú faux-bourdon. Jelentékeny zeneelméletbúvárok (a kölni Pranco, a páduai Marchettus, Johannes de Muris) megállapították a szólamok menetét, egymáshoz való viszonyukat (a
XIV. sz. elején már tiltják az oktávák és aquinták párhuzamos éneklését) a XV. sz. közepén az
ellenpontozást a németalföldiek magas mvészetre emelték amihez képest Palestrina (megh.
1594) stílusa már visszatérés az egyszerübbhöz
ez a kat. E. legtökéletesebb formája. Az o^-atorium és az 1600 táján keletkezett opera színes,
kifejezbb, drámai zenéje jelentékenyen befolyt
(a protestáns) Joh. Seb. Bach (megh. 1750) és
Handel (megh. 1759) nagyszer mvészetének
kialakulására (oratóriumok, Bach nagymiséje).
Ilyen magaslatra csak Mozart (requiem), Beethoven, Cherubini, Liszt, Bruckner emelkedtek ismét. Az E. tisztaságáért harcoló zenei írók ós
nevelök közt legérdemesebbek a német Cáciliaegyesület alapítói Pranz Xavér Haberl(szül.l84;0)
és Franz Witt (megh. 1888).
Egyházjavadalom (lat. beneficium ecclesiasticum), eleinte csupán az egyházhivatallal járó
jövedelmet jelentette, késbb jelenti ezenkívül
magát az egyházhivatalt is. Az utóbbi értelemben az egyház az egy ház ja vadalmákat többféleképen osztályozza. Legnevezetesebb felosztások: 1. benefida maiora és minora (nagyobb
és kisebb egyMzjava(f,almak), aszerint, amint
az E,-mal egyházhatalom jár-e vagy sem. Ez
elbbiek javadalmasai a prelátusok, az utóbbiaké a kisebb papság; 2. betiefida curata és
non curata, amint az E.-mal lelkipásztorság jár
.3.
V. nem jár
benefida eletiiva és collativá,
amint betöltósök választás v. adományozás útján
történik; 4. benefida secularia és regularia,
azok világi papok, ezek szerzetesek számára vannak alapítva stb.
Az egyházjog szerint nagyobb egyházjavadalmak alapítására a pápa, kisebbekére a püspök
jogosult. Nálunk a Hármaskönyv I. R. 11. címe
és késbbi törvényeink szerint mindkét rend
B. alapítása a király fenntartott joga. Az E.-akat
adományozás (provisio v. collatié) útján töltik be,
melynek három lényeges eleme van a) a kijelölés, b) az átruházás (institutio canonica), c) a beiktatás (installatio v. investitura, püspöknél in;

:

;

;

:

;

:

—

EgryházjofiT

thronisatio). Az adományozás joga az egyházjogban kimeríten van szabályozva, tulajdonkép a
pápa minden E.-at szabadon adományozhat, de a
más által történt adományozásnál is ers befolyása
volna. A valóságban azonban ez a pápai jog ersen
korlátozva van. Nálunk a királyi kinevezés útján

betöltés alá

kerül E.-akat illetleg a

király ado-

mányozási joga korlátlan. Királyi kinevezés alá
tartoznak az érsek, a püspök, a világi és szerzetesi valóságos ós címzetes apát, minden káptalani valóságos és címzetes méltóság és a fdiakonus. Az 1439 V. t.-c. és a késbbi t.-c.-ek csak azt
kívánják, hogy azokat alkalmas és érdemes hazafiaknak és ingyen adományozzák. A pannonhalmi
fapátot, a zirci apátot, a csornai és a jákói prépostot a káptalan által választottak közül, a tihanyi, a bakonybéli és dömölki flókapátságokhoz
az apátot a pannonhalmi fapát kijelölése alapján nevezi ki a király. Kivételesen egyes nagyobb
E.-ak adományozása a püspök v. magán kegyúr
:

:

joga. Egyes egyházjavadalmak betöltésénél szerepet játszik az optio, vagyis a fokonkénti elléptetési igény és szabad választási jog, amely
némely káptalannál vagy más testületnél az

idsebb tagokat

illeti

meg

kollégiumban meg-

Ilyen optio van nálunk a kanonoki házakra és egyes fiQlsbb kanonoki álloürült állásokra.

másokra.

Egyházjog az egyházra, mint látható szervezetre fennálló ós az egyházban érvényesül jogszabályok összessége. Lényege az egyház jogának önállósága, mert az egyház lényege szerint
egyetemes és független minden világi, állami
szervezettl. E. alatt tulajdonképen az egyházra
vonatkozólag alkotott állami jogot s ennek kiegészítéseként az egyháznak az állam által engedélyezett autonóm jogalkotását kellene érteni.
Ezen felfogás értelmében az egyházak, az állani
körében érvényesül vallási társulatok s testületek, amelyek az állami elismerés terjedelme szerint a magánjogi, vagy közjogi testületekre,
intézetekre vonatkozó, vagy ezekhez hasonló
megítélés alá esnének. Ezzel szemben a katolikus

egyház felfogása szerint a világi hatalom formai
kötelez ervel nem alkothat jogot az egyháznak saját jogkörére nézve, ami nem zárja ki azt,
hogy az egyház a világi jog szabályát s általápélda
ban világi joganyagot magáévá tegyen
a római, vagy germán jog nagymérv recepciója. A protestáns felfogás értelmében á világi
felsség, mint az egyház tagja, része, hivatott érmegillet
vényesíteni az egyház érdekében
adományokat s erket; a keleti egyház pedig
azon az állásponton áll, hogy a világi hatalomnak Istentl rendelt hivatása az igaz hit épségben tartására közremködni. TertuUianus az els,
aki a jog fogalmát s technikus terminusát bele-

—

t

viszi az egyházi nyelvhasználatba az I. nicoai
zsinat nyelvhasználatában több kánonban fordul
el a canon, canon ecclesiasticon, mint amely pozitív jogtételt jelez. Az egész jogrendszer terminus
technikusaként, mint tudományosan elfogadottat
a glossatoroknál, a XII. sz.-tól kezdve találjuk a
jus canonicum s jus ecclesiasticum kifejezéseket.
A mai elfogadott nyelvhasználat szerint a jas
alatt értjük szkebb
egyházi jog
canonicum
;

—

—
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rokonságr

—

EgryházközséfiTi birósá^

ami a

n

értelemben a nyugati egyházban azt a jogot,
amely a Corpus juris canonlciban van foglalva,
a keleti egyházban pedig azt a joganyagot, amely
a keleti görög egyház részére a IX. sz. utolsó

felfogással az a sok babona

gjüjteményekbe van foglalva
szélesebb értelemben azt a joganyagot értik a jus
canonicum alatt, amelyet az egyház egyáltalában alkotott, akár benne van a Corpus juris canoniciban, akár nem. Ezzel szemben az E. fogalma, az egj'ház minden jogát s az egyházra vonatkozó minden jogi szabályozást összefoglal,
habár nem is egyházi forrásból ered. A tudományos feldolgozás az egyházra vonatkozó állami

und Völkerknnde c. müvével. A magyar népnél
rendesen már a szüa gyermekágyból felkelt
lés utáni 12—14. napon megy avatásra, aminek
az a babona a foka, hogy e templomlátogatás

negyedében

lezárt

is,

havi

tisztulására, visels állapotában való tisztátalanságára, szóval, nemi életének összes jelenségeire

vonatkozik. V.

ö.

Ploss,

Das Weib

in der Xatnr-

n

eltt nem szabad

még

a ház körül sem mutatkozés a nre végzetes megbetegedésnek is vált e hit okává. Némely helyütt az
ily egyházkelóst utána következ lakomával ünneplik, régebben Magyarországon is.
Egyházkerület, egyházmegye, a magasabb egyszabályozást az ú. n. Staatskirchenrecht, Nationalkirchenrecht, droit civil ecclésiastique rend- házkormányzatnak területi egysége. A katolikuszereiben helytelenül teszi a jogrendszer alapjává; soknál megye, melynek élén püspök, illetve érmás rendszerek az E.-nak egyik önálló részeként sek, a protestánsoknál kerület, melynek élén hakülön tárgyalják az egj'házra vonatkozó állami zánkban az ág. hitv. evangélikusoknál a püspök
jus ec^clesiae s kerületi felügyel, a reformátusoknál a püspök
jogszabályokat, mint küls E.-ot
sociale ad extra, vagy jus ecclesiasticum publi- s fgondnok állanak.
Egyházkerületi bíróság, 1. Egyházi bírócum et extemum
szemben a bels E.-gal, az
egyház saját jogrendszerével
a jus ecclesias- ságok.
Általánosabb azon nálunk
Egyházkormányzat, az egj'házi hatalom egyik
ticum intemum.
illetve ennek szervezete. L. Egyházhais elfogadott eljárás, mely az egyes jogintéz- ága,
ménynél s jogviszonynál tünteti fel az arra vo- talom.
natkozó állami szabályozást, ekként mutatva ki,
Egyházkövetés. A protestáns és kivált a kálhogy miként érvényesül az egyház valamely jog- vini iránjTi egyházakban a presbitériumok vagy
intézménye, jogszabálya konkrété valamely állam egyháztanácsok hajdan szigorúan felügyeltek az
körén belül.
egyháztagoknak erkölcsi életére és különféleEgyházjogi rokonság, máskép lelki rokonság, képen büntették az arra érdemeseket. Az ily bün1.
tetések egyik enyhébb neme volt az E., amely abGognatio.
Egyházkarcsa, kisk. Pozsony vm. dimaszerda- ban állott, hogy az ület a templomban az istenhelyi j.-ban, (1910) 80 magyar lak., u. p. Királyfla- tisztelet végeztével az egész gyülekezet eltt bokarcsa, u. t. Dunaszerdahely. Temploma 1308-ból csánatot kért elkövetett bnéért, a lelkész pedig
való.
ezen alkalommal rövid dorgáló s a megjobbulásra
Egyházkelö v. avatás, a kat. egjházban a serkent beszédet intézett hozzá.
gyermekágyból felépült anyának elsó látogatása
Egyházközség, a katolikus egyházjog szerint
és megáldása a templomban, amiben csak a há- a plébános lelki hatósága alá esteiület (parochia,
zasság szentségét felvett anyák részesülhetnek. plébánia) híveinek összessége. A plébániai község
Eredete az ó-testamentom (Móz. III. 12.) ama testületi jogokkal nem bír, a hozzá tartozó egytörvényére vezethet vissza, hogy a gj-ermek- házi s polgári áUapotu keresztények a plébános
ágyból felkelt anya, a meghatározott napon cse- lelkiekben való hatalmának rendelvék alá s plécsemjével a templomban megjelent, hogy az el- bániai terhek viselésére kötelesek. A plébános
írt áldozatot bemutassa. így mennek a kat. anyák saját területén a lelkészi jogok gyakorlására kiis a templomba, hogy Istennek hálát adjanak s zárólag jogosult s az engedelme nélkül ott
az
gyermeküket neki felajánlják. Az egyházkelést illet megyés püspökön kívül
senki lelkipászközönségesen avatásnak is hívják, habárngazab- tori tevékenységet ki nem fejthet. A plébániák
ban az új asszonynak közvetlenül a házasság alapítása, határainak megszabása avagy módoszentségének felvétele után való megáldásátneve- sítása a püspök joga.
zik avatásnak. L. Menyasszony avatása.
A ref.
A protestáns egyházjog szerint E. bizonyos
egyházban a gyermekágyból felkelt
az isteni- meghatározott területen a felsbb egyházi hatótisztelet rendes idején kívül megy föl a temp- ságok jóváhagyása s felügyelete mellett közös és
lomba, vagy istenitisztelet ntán bennmarad, s az nyilvános vaÜásgyakorlat céljából testületileg
általa elre fölkért lelkész vele egy imádkozás- szervezkedett hívek összessége. Az E. v. gyüleból s néhány rövid int szóból álló szertartást kezet törvényes képviselete (egyháztanács, presvégez. így megy ezen egyházkelésnek nevezett bitérium) által az egyházigazgatásban önállóan
.szertartás a magjar ref. egyház némely részei- vesz részt, tehát önkormányzati testületet alkot.
ben. A luterámis egj'házban a gyermeket szült Pontosabb ügyekben (lelkész- s gondnokválasztás,
asszonyok egyházkelését az egész'gyülekezet nyil- vagjoni kérdések) az E. minden egyházi adót
vános hálaadá.sa helyettesíti.
fizet tagjából álló E.-i közgj-ülés határoz. A
E szokásnak a mózesi törvény szerint azon ál- presbitérium elnökei a reformátusoknál a lelkész
talános olterjedésú felfogás az alapja, amely sze- s gondnok, az ág. hitv. evang.-nál a lelkész s B.-i
rint a gyermekágyas
teljes felépüléséig tisztá- felügyel tagjai az egyháztörvényekben a köztalan. A tisztátalanság idejének különböz tarta- ség népességéhez képest meghatározott számmal
miát aszerint, amint fiút vagy leányt szült a n. választott egyének.
szintén több helyütt megtaláljuk, összefügg e
Egyházközségi bíróság, 1. Egyházibiróságok.
nia.

Sok visszaélésnek
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Egyhájslátogatás (visitatio canonica

Egryházpolitika

pas- mében az egyház nemcsak teljesen független az
államtól, de e felett uralkodik. Elvei fleg VHI.

v.

toralis), az egyházközségeknek az illet egyházi
fhatóság által koronkint eszközölni szokott meg-

látogatása a végbl, hogy az egyházi állapotokról
a helyszínén személyes vizsgálat alapján kimerít tájékozódást szerezzenek. E jog a püspököt a
hatósága alatt álló területen ffelügyeleti jogkörébl folyólag illeti meg. Az B. már a régi ker.
egyházban szokásos volt. Az apostolok téríti

Bonifacius nagyhír Unam
nyertek részletes kifejtést.

sandám

bullájában

A

hierokratikus rendszerrel szemben a XIV.
óta mind erteljesebb visszahatás fejldik ki.
A hbéri szakadozottság helyett hovatovább egységes szervezethez jutó s erteljes központi hatalommal biró államok visszautasítják az egyháznak világi ügyekbe való beavatkozását, st
követelik, hogy az államok, érdekeik megóvása
céljából, az egyházi ügyekbe és intézkedésekbe
beleszólhassanak. Ezt célozzák a fejedelmi placetum 8 a recursm tamquam ab abusu (appel
comme d'abus) intézményei.
A modern E.-nak két firányzata különböztetsz.

utazásuk közben nemcsak egyházakat alapítottak,
de a már megalakult gyülekezeteket meg is látogatták az azokban netán felmerül bajok orvoslása, a fegyelem s a hitszilárdság fenntartása
céljából. Majd az B. joga az apostolok utódaira,
a' püspökökre szállott át.
Egyház leghbb fia (lat. Rex fidelissimus), a
portugál királyoknak kitüntet címe, melyet XIV. het meg úgymint
Benedek pápa adott 1748. V. János királynak a
I. Az állam és egyház tárgyi hatáskörének szétróm. kat. egyház meUett tett hú szolgálatai jutal- választását célzó rendszer, melynek értelmében
az állam elismeri az egyházaknak az állami célok
mául.
Egyházmarót, kisk. Hont vm. Ipolysági j.-ban, és feladatok szempontjából való jelentségét s
ezért azoknak, de különösen a történeti keresz(1910) 351 tót és magyar lak., postahivatal, u. t.
Bgeg Szalatnya.
tény egyházaknak széleskör autonómiát biztode
Egyházmegye, 1. Egyházkerület.
sít, ezeket oltalom és védelemben részesíti
Egyházméltóságok (dignitates, praelaturae) egyúttal az egyházak mködése irányában bizoa kat. egyházban a nagyobb egyházi hivatalok, nyos jogokat igényel a maga számára, melyeket
amelyekhez a külkormányzatra nézve rendes jog- egyházkörüli felségjogoknak szoktak nevezni.
hatóság van kötve. Kezdetben csak a római pápa, Ezek pedig 1. ffelügyeleti jog (jus supremae
patriarchák, érsekek és püspökök tartoztak ide, inspectionis), amelybl ismét két jogosítvány fokésbb pápai kiváltság v. szokás alapján a bibor- lyik, ú. m. a jus placeti és a jus cavendi 2.
nokok, apostoli követek, apátok és rendfönökök egyházvédjog (jus advocatiae), mely szerint az
is. A püspökök és ezeknél magasabb rangúak
állam az egyházat céljai elérésében támogatni
praelati majores, a többiek praelati minores. Ha- s oltalmazni jogosult és egyúttal köteles is 3. jus
zánkban E. (fpapok) közjogi szempontból az érse- reformandi, hogy t. i. az egyházak közjogi állákek, püspökök és azok az egyháznagyok, kik a sát az állam meghatározhatja s e szempontból
frendiházban üléssel és szavazattal bírnak ma- azokat osztályozhatja. És pedig némely egyházagánjogilag a valóságos világi és szerzetes apátok kat az állam kiválóan privilegizál, illetve közjogi korporációknak tekint másokat magánjogi
ós prépostok.
Egyháznagy, 1. Egyházméltóságok.
testületek minségével biróloiak ismer el, ismét
Egyháznagyszeg, kisk. Nyitra vm. érsekújvári másokat pedig magántársulatoknak minsít. A
j.-ban, (1910) 950 tót és magyar lak. u. p. és u. t. magyar közjog bevett, törvényesen elismert és
Nagysurány. Régente tisztán magyar község volt, el nem ismert egyházakat különböztet meg, a
lakosai a török pusztítás után tótosodtak el. Jelen- bevett egyházakra vonatkozólag a tökéletes egyenlegi kápolnája a régi pálos-zárda romjaiból fen- lség és viszonosság elvét mondván ki.
maradt torony tégláiból épült.
II. Az állam és egyMz szétválasztásának rendEgyházpolitika, azon tudományos elvek fog- szere, mely szerint az egyházak merben magánlalata, melyek az állam és az egyház közötti vi- jogi táreulatok s részükre sem közjogi, sem fokoszony leghelyesebb szabályozását célozzák. A zottabb magánjogi elnyt nem nyújtanak velk
befolyás következtében, malyet az egyház az állam- az állam csakis annyiban tördik, mint az egyenak kulturális viszonyaira s az állami élet leg- sületi jog körébe tartozó egyéb társas szervezekülönbözbb mozzanataira gyakorol, az áUam és tekkel, ezért az egyházak támogatása nem tekinegyház közötti viszony helyes szabályozása a tetik állami feladatnak az egyházi kötelezettsépolitikának törvényhozási és kormányzati szem- gek teljesítésére állami kényszer egyáltalán nem
pontból egyaránt problémája. Az áUam és egyház alkalmaztatik. Ezen rendszer elveinek megfeletöbb-kevesebb eltéréssel
szabáközti viszonyt szabályozó törvényeket E.-i tör- len van
lyozva az állam és egyház közti viszony Északvényeknek nevezik.
Az ó- és középkorban az államtól különböz egy- Amerikában, Belgiumban, Hollandiában, Írországházi szervezetet nem ismertek. Ezért a régebbi ban, Genfben s legújabb idben — még pedig legFranciaországban az 1905 dec.
B.-i rendszerek kiinduláspontja az állam és egy- radikálisabban
ház egységének elve. A pápai hatalom (primátus) 9-iki törvény által (kihirdettetett 1905 dec. 11.);
kifejldésével s fleg teljes uralomra jutásával az végül a szeparáció keresztülvitetett Mexikóban,
állam és egyház közti viszony rendezésére vonat- Braziliában, Gubában és Ecuadorban is.
Hazánkban az állam és az egyház élete a múltkozólag az egyházállamiság elve hódít tért, mely
az egyházi szervezetbe s fiatalomba vonja be az ban ersen összeszövdött s ez összeköttetést a
államot s annak hatalmát. Ez az ú. n. hierokrati- magyar király, illetve a korona fkegyúri joga
kus rendszer (egyházállamiság), melynek értel- is ersen fenntartotta. De Magyarországon nap;
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Egryházszakadás
jainkban

is

elismertetik az egyházaknak,

fleg a

történeti múlttal biroknak, az állami élet
sz ínpontjából való jelentsége (1. Bevett vallások. Elismert vallásfelekezet).

nagy

Az 1894. és 1895. évi B.-i törvények tartalmaznak az állam és egyház közti s interkonfesszionális (felekezetközi) viszonyok tekintetében fon-

Egryháztörténelem

219

Egyháztársulatok, testvérülések (sodalitaies,
congregationes, confraternitates), ájtatos célokra
való szabad egyesülések, kényszerítés és az egész
életre kiterjed szabályzatok nélkül. A megyés
püspök kormánya alatt áUanak. A szerzetesrendektl fleg azáltal különböznek, hogy tagjaik fogadalmat nem tesznek s közös életre nem kötelezvék.
Egyháztartomány, az egyházkormányzatnak
bizonyos számú püspöki megyét magában foglaló
területi egysége, mely az érsek és a tartományi zsinat hatósága alatt áll. Az érseki tartományt alkotó

tos rendelkezéseket. Nevezetesen pedig: a házassági jogról szóló 1894. XXXI., a gyermekek vallásárólszóló 1894. XXXH., azáll. anyakönj-vekrl
szóló 1894. XXXm., az izr. vallásról szóló 1895.
XLII. és a vallás szabad gj-akorlatáról szóló 1895. megyék püspökei suftraganeus püspököknek, míg
XLin. t.-c.-ek. Az utóbbi törvény a vallás- és lelki- az érseki hatóság alatt nem áUó megyékéi exemt
ismereti szabadságot a legerteljesebben biztosítj a, püspököknek neveztetnek.
Egyháztörténelem, az egyetemes történelemkimondván, hogy bárki bármilyen hitet vallhat s
azt az ország törvényeinek s a közerkölcsiségnek tl és a vallástörténelemtöl megkülönböztetve, a
korlátai között külsleg szabadon nyilváníthatja keresztény tan kialakulásának, fejldésének és
s hogy valamely felekezetbl kilépni vagy vala- kihatásának oknyomozó eladása. Tárgyának termely felekezetbe belépni mindenkinek szabad a mészeténél fogva a küls és a bels fejldésre
terjed ki tárgyát tekintve a teológia keretébe
törvényekben megállapított feltételek alatt.
Egyházszakadás (schisma), különösen a kat. tartozik, metodikus szempontból pedig mint az
egyház körében beáUott szakadást jelenti. Szoro- egyetemes történelemnek egy része, annak törvésan szakadároknak, szkizmatiknsoknak, ellentét- nyeit követi és annak segédtudományaira támaszben az eretnekekkel, azokat a felekezeteket neve- kodik a források helyes felhasználása céljából.
zik, melyek a kat. hitelveket megtartották, de a Idrend szempontjából az E.-ben rendesen három
pápa fenhatóságát el nem ismerik s az egyháztól fszakot keresztény ó-kort, középkort és új-kort
elváltak. Dyen a görög-keleti egyház. Azokat is, különböztetnek meg. Az elbbiek között a határt
akik a törvényes pápákkal szemben választott a fejldés súlypontjának a népvándorlás követellenpápákhoz csatlakoztak, szkizmatikusoknak keztében a germán és szláv népekre való áthelyezkedése vonja meg, az új-kor kezdetét többnevezték.
nyire a vallásújítás tényétl számítják. A törtéEgyházszertartástan, 1. Liturffika.
neti fejldés alapján az idrendi beosztás analóEgyházszónoklattan, 1. Homiléüka.
Egyháztan (eccledastica), az evang. gyakor- giájára három korszakot különböztetnek meg,
lati teológia egyik tudománya, mely az egyházi amennyiben a kereszténységnek államvallássá
élet tényleges állapotát, legfontosabb életnyilvá- való kialakulását mint az els, III. Ince pápa uralnulásait (alkotmány, kultusz, erkölcs, egyesületi, kodását s ezzel a pápai hatalom delelójét, mint a
iskolai stb. mozgalmak) ismerteti s magyarázza. második és a protestantizmus államjogi elismeMint külön tudomány még nincs mindenütt be- résének tényét mint a harmadik korszak megillesztve a teol. fakultások tanrendszerébe. Út- alkotó eseményét fogják fel. A kereszténységnek
törje Drews Paul a maga Evang. Kirchenkunde Krisztus és az apostolok által való alapításának
történetét külön szokás tárgyalni. Az antik világc. mvével.
Egyháztanács (görögös nevén presbitérium). nak a kereszténységhez való viszonyát az E. beEnnek els gj'ökérszálait az
ker. egyházban vezet részében ismertetik.
találhatjuk fel, amennyiben már az apostolok
Eltekintve az Apostolok cselekedeteiben találcsetekedeteiröl írott könyvbl kitnik, hogy a ható els E.-i részletektl, mint az E. atyját caejeruzsálemi s más ker. egyházak kormányzása sareai Eusebiost említik, kinek 325 körül írt
és az azokra való felügyelet a gyülekezetek mvei az E.-i irodalomnak legrégibb ránk maör^ebb tagjainak, a görögül úgynevezett pres- radt emlékei. Eusebios követi a görögök közül
biterefcnek a tiszte volt, akik között ekkor Sokrates, Sozomenos, Theodoretos, Philostormég a protestánsok nézete szerint voltak tanító gios az V., Theodoros és Evagrios a VI. sz.
és nem-tanító presbiterek, vagyis papok és vilá- folyamán. A latin egyházban eleinte Eusebios forgiak. A reformáció az
ker. alapra akarván dítására (Hyeronlmus, Ruflnus) vagj' folytatására
visszatérni, az
egyház ez intézményét felele- (Ruflnus, Prosper és mások) szorítkoztak, míg
venítette, kivált a I^lvint követ egyház Genf- Sulpicius Severus megírta klasszikus formájú, de
ben és sok más kálvinista egyházban mindjárt a nem nagyon tartalmas Historia sacra cím
XVI. sz. elején konzisztorium, másutt presbité- vét Orosius az eretnekekkel szemben apologetiritun név alatt alakítottak E.-okat, melyeknek kus E.-t írt, melyet eszmei tartalmasságban
tiszte volt a gyülekezet tagjainak vallás-erkölcsi messze felülmúlt Szent Ágoston történetbölcseéletére, anyagi tigyeire való felügyelés. A hazai leti feldolgozása. A középkorban általánosan elref eg> házban a debreczeni (1881) zsinat szervezte terjedt Cassiodorus Historia tripartita
véglegesen az E. intézményét, az ág. hitv. ev. mve, mely évszázadokon át mintául szolgált az
egyház pedig 1891—93. zsinatán alkotott e téren E.-i irodalom terén. A keleti egyházban a középegyöntet és a ref. egyházéval rokon elveken ala- kor folyamán még Nikephoros Kallisti érdemel
puló törvénj-t.
megemlítést mint történetíró. A nyugati egyház;

:

:

s

s

s

;

m-

.

cím

Egyháztanítók, lat. Dodores ecclesiae, 1. Szent- ban az egyes országokra és helyekre szorítkozó
történetit^ Jordanis, Paulus Diacontis, sevillai

atyak.
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Beda, brémai Ádám, Plo- Ottó, Susta József fejlesztették katolikus részrl
doardus mvelték, a krónikaírás terón pedig e tudomány állását. Brieger Zeitschr. f. Kirchenprümi Regino, béna Hermann, hersfeldi Lambert, gesch. (Gotha 1876 óta) c. folyóirata, a löveni
freisingi Ottó, párisi Máté tntek ki. Önálló és Revue d'Histoire Ecclesiastique, tov. részben az
kritikai történetírói e kornak nem voltak. Csak egyetemes történetírásnak, részben a teológiai
a humanizmus hatása alatt (Laurentius Válla, tárgyaknak általában szentelt folyóiratok emlíNicolaus Cusanus) éri meg az újjászületés korát tendk még mint a modem E.-i irodalom tára történet-kritikai érzék is. A hitújítás a törté- házai, mely az egyetemes történetírással megneti kritika eszközeivel igyekezett igazolni a egyez módon fleg részletkérdések monografikus
maga álláspontját. Ez a tendencia jellemzi a feldolgozásával halad elre.
A magyar irodalomban a szorosan vett E. köFlaccius Illiricus szerkesztésében több tudós
közremködésével megírt, 18 folio kötetben rébe vágó munkásság aránylag késn vált külön
1569 157-i~ig terjed magdeburgi centuriákat, a hazai történetírástól, melynek azonban mindig
melyekben az egyház els tizenhárom századá- jelents részét képezte. A régi jezsuiták közül künak oknyomozó történetét foglalták össze. Kato- lönösen Hevenessy és Pray szereztek érdemeket az
likus részrl ennek ellenértékét adta Baronius anyaggyjtés terén. Egyes egyházmegyék történeAnnales ecclesiastici cím müvében, mely 1598. tét Pray, Szilágyi, Szvorényi, Batthyány, Katona,
indult meg és a pápai levéltárak anyagának rész- KoUer, Kercselich, Schmitth, Károlyi, Horvát, Gáleges földolgozásával gazdagította a tudományt. nóczy,Kereszturi, Román írták meg. Az els egyeA XVII. és XVIII. sz. folyamán a maurinusok ér- temes eladást Inchoffer kisértette meg, utóbb Pédemébl szintén fontos munkálatokkal gyarapo- terffy, kisebb munkákban Lányi, Cherrjer, monodott az E.-i irodalom. A dominikánus NataUs Ale- gráfiákat írt Podhranczky, újabban Czinár, Puchsxander, Claude Pleury, a janzenista Tillemont hoffer, Rupp Jakab. Fejér György az E.-i irodalrészben tendenciózus munkái mellett Bossuet tör- mat is gazdagította munkásságával. Legújabban
ténetbölcseleti, Montfaucon és Mabillon forrás- Lányi Károly, Knauz Nándor, Fraknói Vilmos,
történeti, Muratori, Tiraboschi, Assemanl, Bosio Ipolyi Arnold, Danielik, Bunyitay V., Ortvay Tiés Maffei a történeti segédtudományok körébe tar- vadar, Dedek C. Lajos, Balits Lajos, Karácsonyi
tozó munkái nagyfontosságúak e korból. A mag- János, Veress Endre, Chobot Ferenc és KoUányi
deburgi centuriák tradícióihoz híven a protes- Ferenc fejtettek ki e téren önálló tevékenységet.
táns álláspont védelmére írtak történeti munká- A protestáns E.-i irodalom terén els kísérlet Bod
kat Hottinger I. H., Spanheim Frigyes, Basnage Pétertl az Isten vitézked AnyaszentegyházáSámuel és Jakab. Az E.-nek a felekezeti polémiá- nak rövid históriája volt, mely 1760 jelent meg
tól való függetlenítésére Calixtus György mun- Baselban. Mindszenti Sámuel, Farnos György,
kássága korszakalkotó jelentség volt. Az eret- Breznay Pál, Kálniczky Benedek, Heisler József,
nekek Sgyvédjeként lépett fel Arnold Gottfried, Révész Imre, Farkas József, Balogh Ferenc,
aki ellen pietistairányzattalklönösenWeismann, Warga Lajos, Molnár János és mások külföldi,
a két Walch és Baumgarten Zsigmond Jakab többnyire német munkák átdolgozását adták,
többé-kevésbbé kiterjeszkedve a magyar reforírt. A történeti objektivitásnak az E. terén elsnek Moshoim Lrinc igyekezett érvényt szerezni. máció történetére.
Egyházvédljog (lat. jiis advocatiae), az állam és
Semler nehézkes, forrásgyjtemény jelentségével biró munkája alapján írta meg Schröckh Já- egyház közötti viszonyt szabályozó azon államjogrendszer, mely szerint az állam az egyházat olnos Mátyás nagy terjedelm összefoglaló E.-i
talma alá veszi ez negatív irányban az egyház
vét. A pragmatikus E.-i irodalom nevesebb
veli Spittler L. T., Henke H. Ph. K., Stándlin, jogainak más elleni megvédésében, tevlegesen az
Plank G. J., Gieseler, Niedner. A protestáns ál- egyháznak anyagi támogatásában nyilvánul.
láspont hangsúlyozása mellett mérsékletével
Egyházvédnök (lat. advocatus ecclesiae, nem.
mintául szolgált Neander s tanítványa Hagen- Kirchenvogt), valamely egyháznak vagy szerbaeh K. R., rokon szellemben mködtek Chastel zetnek világi védura. kz E.-séget az elmúlt idkés Schaff, továbbá Rothes Richárd, míg Guericke, ben világi ós egyházi fejedelmek adományozták.
Schmied H., Lindner és Kurtz a konzervatív lu- Idvel mindinkább tiszteletbeli állássá lett. L. még
theránus felfogás követi az E. terén. Hasé preg- Advocati ecclesiae.
náns eladása is sok követre talált, míg Kurtz
Egyiptológia, az a tudomány, mely a régi EgyipJ. H. számos kiadást ért tankönyve (a 13. kiadás tom történeti és összes közmveldési viszonyaiBonwetsch és Tschackert átdolgozásában 1899. nak földerítésével foglalkozik egyiptológus a. m.
jelent meg Lipcsében 2 kötetben) sok hasonló az E. müvelje.
Egyiptom (gör. Aigyptos, lat. Aeggptus, franc.
munkának mintája lett. Katolikus részen a bollandisták hagiograflkus mve, továbbá Stolberg Égypte, ang. Egypt, olasz. Egitto, ném. Aegyp1. a mellékelt térkélendületes és nagyarányú munkája és az elbbi- ten, arab. Mazr, tör. Gipt
nél kritikusabb Katerkamp, Ritter J. J. és Lo- pet), török hbérállam Afrika ÉK.-i részében.
cherer nagy müvei, DöUinger J. J. J. jeles munI. A mai Egyiptom.
kái, Hefele, Möhler, Alzog, Hergenröther, Krauss
E. területét hivatalosan 900,000 km^-re becsüX. Perenc, Punk, Brück és Knöpfler munkálatai
bírnak maradandó értékkel. Legújabban Pastor lik, ebbl azonban csak mintegy .30,000 km* a
L. a pápák történetének szorgalmasan kutató kuíturterület.
Felülete és vizei. A tágabb értelemben vett E.
írója, továbbá mintaszer forráskiadványaikkal
Merkle Sebestyén, Ehses István, Braunsberger 4 egymástól élesen különböz részbl áll ezek a
Izidor, toursi Gergely,
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Nilus völgye, vagyis a szorosabb értelemben vett
E., a Nilus és a Vörös-tenger közt fekv rész, az
Arab-sivatag és a Szuezi-földszoros és az oázisok
vidéke. A Nilus, midn Nubiát elhagyja és E.-ba
lép, szúk völgyben folyik egész Esznéig (160 km.
hosszúságban) a szák völgyet, amely 4—5, néhol
8—9 km. széles, mindkét oldalról egészen kopár,
meredek lejtj hegyek zárják körül a K.-i hegyláncot Arab-, a Xy.-it Líbiainak hívják mindkett
déli részében gránitból, középs és északibb részei:

:

:

ben tercier kzetekbl és mészkbl áll. Esznén túl

a völgy szélesebb lesz és Kenehn alul már 20— 25
km. szélességben terjed Kairóig a Nilus a völgy;

nek jobboldalán

folyik.

töltött országút vezet

A

völgyben számos
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fel-

minden irányban, hogy a

közlekedés a Nilus áradása idejében is fenntartható
legyen. A NUus 3 ágra szakadva ömlik a Földközi-tengerbe s a delták által befogott terület
mintegy"l6,000 km*. A Nilus deltájának É.-i partján Alexandriától Port-Szaidig klsebb-nag>-obb
sós tavak és lagúnák terülnek el. Az Arab-sivatag a Nilus és Vörös-tenger közt átlag 200 km.
széles és 665 km. hosszú, köve*, kopár, száraz
sivatag, amelyet minden irányban vádik szelnek

magános hegyek vagy középmagasságú hegyláncok takarnak ezek közül nevezetesebbek a Dzsebel GaUala, Tenaszeb, Oumm-elSidr, el-Dukhkan stb. Legnagj^obb magasságukat
az Agrib- vagy Gharib nev hegyekben (2400 m.)
át és amelyet

:

érik el. A Szuezi-földszoros kietlen homok- és kavicssivatag, amely a régi Pelusium és Szuez között 120 km. széles. Közepén a legmélyebb
itt

nem a kisebb-nagj'obb öntöz csatornák útján elszivárog mindenfelé és mocsarassá teszi a földfelületet. A mesterséges öntöz csatornák hossza
több mint 700 km. A föld megmvelésének módja
rendkívül primitív s kielégít terméseredményrl szó sem lehet. A NUus völgye és deltája rendkívül termékeny. Búza, rizs, kukorica, durra-köles bven terem. A papirsás és lótuszvirág a Nilus egész árterületét ellepi. Datolyapálma, déligyümölcs, cukornád, gyapot, len, sáfrány, hüvelyes stb. szintén nagy mennyiségben terem. A
gazdálkodást azonban igen megnehezítik a szerencsétlen birtokviszonyok és súlyos adóterhek,
bár az évrl-évre ersöd angol befolyás ezeket
nagyon megkönnjríti. E. állatvilága fajokban szegény. Háziállatok a ló, szamár, öszvér, az egypúpu teve, a szarvasmarha, a bivaly, a juh és a
kecske. A baromfiak, különösen a tyúkok száma
rendkívül nagy. Halakban a NUus és a partmenti
lagúnák és tavak gazdagok. A krokodUus. mé^es
kígyók és a vizUó még élés gyakoriak. A ragadozó áUatok száma csekély egykor oroszlánok is
élhettek E.-ban, most már csak hiénát, sakált és
rókát találni. A madarak közül a krokodUus toegyiptomiak szent
jásait pusztító ichneumon, az
madara az ibisz, a gázlók és ragadozók elég
gyakoriak. Értékes ásványokban E. szegény.
Sziut köiTiyékén vas- és rézérceket találtak. Sót
a partmeUéki tavakból, a Szuezi-földszoroson és
Fajúmban nyernek. A nátrium, amely a sós tavakban bven található, E.-nak egyik sajátos ter:

;

s

méke. Felsö-E. gránitjáról, szienitjérl, porflrjáhosszúkás mélyedést alkot, amelyben jelentékeny ról már a legrégibb korban híres volt lakói ezen
tómedencék találhatók. Egykor a Vörös- és Föld- bányákból szedték rendkíviUi építményeikhez és
közi-tenger huUámai takarták. Szueztl É.-ra, szobraikhoz az anyagot. Gyakori a mészk is.
mintegy 30 km. -nyire vannak azú.n. Keser tavak.
A lakosságTi kormányzat és közigr^zgratás.
Ezektl É.-ra terül el a földszoros közepén a Tim- B. lakossága az 1907. évi népszámlálás szerint
szah V. Krokodilus-tó. A Ttmszah-tótól Ny. felé a (beleszámítva a Szinai-félsziaret lakóit) 11.287,359
Nilusig egy mélyedés vonul el, a Vádi Tumeilat. A volt, ezek közül 921,313 külföldi (62,973 görög,
Menszaleh-tóval magas vizáUás esetén összekötte- .34,926 olasz, 14,591 francia, 7704 osztrák és matésben áU a BaUah-tó, a szoros legészakibb tava. gyar, 20,653 brit alattvaló stb.) Vallás szerint
Az isztmusz legnagyobb magasságát (15— 18m.) a mohamedán 10.269.445, keresztény kopt 706,322,
BaUah és Timszah-tavak közt éri el. A Szuezi-föld- gör. kat. 76,953, gör. keleti 27,937, róm. kat.
szorost jelenleg átmetszi a Szuezi-csatoma (1. o.). 57,744, protestáns 12,736, zsidó 38,6.35, egyéb
Az oázisok vidéke már egészen a Szahara (1. o.) vaUású 206. Faji jeUegénél fog\'a a lakosság
jellegét viseli magán.
legnagyobb része az antik egyiptomihoz tartoÉgrhajiata. Az esötelennek híresztelt E.-ban, zik; ehhez tartoznak a keresztény koptok és
különösen FeLs-E.-ban igen gyér, alsó részeiben az arab vérrel keveredett feUáhk': ezekhez csatazonban már gyakoribb az es. Alexandriában lakoznak azután az állandó lakóhellyel bíró araaz évi esmennyiség 226 mm., eHenben Kairóban, bok, a nomád arabok vagyis beduinok, a töröamely már Fels-E. klímájához tartozik, csak kök, zsidók, barabrák, azaz nubiaiak, a nomád
35 mm. A száraz éghajlat egészséges az emberi ababdiehk és a cmgarik. A koptok a lakosságszervezetre nézve és különösen jótékony hatású nak mintegy 15-öd részét teszik: Kairóban és
a mellbetegekre. Az évi középhmérséklet Alexan- Pels-E.-ban vannak nagyobb számmal. A feUahk
driában 20-8'>, Kairóban 21 -S", Thebeben 29-6« C. a földmlvelk, a városok kivételével mindenütt
A leghidegebb hónap a januárius, Alexandriában nagy számmal élnek. Az arabok, akik állandóan
U-9«, Kairóban pedig 121<» a legforróbb az au- megtelepedtek, neigyobbára elvesztették eredeti
gusztus, Alexandriában 26-8o, Kairóban pedig tulajdonságaikat. Osi karakterüket azonban meg29-60. Csaknem egész éven át (júniustól áprilisig) rizték és nomád életet élnek az oázisok vidékén
azE.-i és Ny.-i szelek az uralkodók és ezek hsltö- lakó törzsek, melyek közül a leghatalmasabb
leg hatnak.
törzs a maázeh. Ettl függnek a hanaitit, tenraTermékek és Allatok. E. jóléte a Nílustól bin, amarin, aiaídeh, haüaszín, metarat, hamadi,
függ a Nilus áradása termékenyíti meg a földet
gumat, fergan stb. törzsek számukat mintegy
ez június vége felé kezddik és októberig tart, októ- 38,000-re beesiUik. A törökök fképen tisztviseberben elkezd apadni és februáriustól májusig leg- lk: számuk nagyon csekély. A zsidók (jahad,
kisebb a vízállása. A víz nem önti el a földet, ha- mint az arabok nevezik) leginkább a városokban,
:

:

;

;

;
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fképen Kairóban élnek és kereskedéssel fog- tonna árúval haladt keresztül. A vasutak hossza
lalkoznak. A cingarik, cigányok, mint házalók, 5638 km., s az 1910. évi üzemi bevételek megkötéltáncosok, kígyótáncoltatók, üstfoltozók stb. haladták a 3-4 millió E.-i font sterlinget. A
vándorolgatnak faluról-falura. E. a török szul- távíró vonalak hossza 4606 km., az állomátán hübórállama a viszonyt a kett közt az sok száma 762. A telefonvonalak hossza 4744
1873-ikifermán ós az 1879-iki berat szabályozzák
km. Postahivatal 1528 mködik s a továbbíaz angol okkupáció nemzetközi szentesítést még tott értékek összege mintegy 20 millió font sternem nyert. Az E.-i alkirály, a khedive, akinek ling volt. E. fvárosa, Kairó, századok óta híres
hatalma az els szülöttség joga szerint örököl- a mohamedánusok közt fiskolájáról, amelyben
het, gyakorolja a végrehajtó hatalmat. B. bel- az arab nyelvet, a muzulmán teológiát és jogot
biztonságának fenntartására 18,000 fnyi had- tanítják. A tanárok száma 300, a tanulóké mintsereget is tarthat, de a török szultánnak köteles egy 12,000-re tehet. Egyébként azonban a neveévenként 750,000 török fontot fizetni. A khedive lésügy nagyon alacsony fokon áll. Az iskolák v.
végrehajtó hatalmát európai mintára szervezett népiskolák, vagy medresszék, de egyikben sem taezek a bel-, nítanak a koránon és egy kis írás-olvasáson kívül
6' minisztériuma által gyakorolja
kül-, pénz-, oktatás-, igazság- és végre az egye- egyebet. Az európai mintára szervezett szakiskosített had- és közmunkaügy. Ezekhez járulnak lák száma 25, ezekben mérnöki, kereskedelmi,
a vakufok, a vasutak, vámok, kikötk és posta- jogi, orvosi tudományokat tanítanak. Mindezen
igazgatóság. Közigazgatási tekintetben az or- iskolák nagyobbára Kairóban és Alexandriászág két tartományra: Alsó- és Fels-E.-ra, ban vannak. A koptok külön iskolákat tartanak
7 kormányzóságra és 14 kerületre (mudirieh) osz- fenn ezeknek száma közel 20. Végül van több,
lik. Az igazságszolgáltatást a kádik és a Kairó- európaiak által alapított és fenntartott iskola is.
ban szókel seik-ül-izlam gyakorolják a külföl- Tudományos intézményei közül jelentsebbek az
diek, illetleg európaiak ügyében nemzetközi alexandriai tudományos akadémia, a kairói Sobíróság ítél. Az ország pénzügyei több ízben sú- cióté khediviale de géographie és Soeiété khedilyos válságba jutottak; az európai, különö- viale d'Bconomie politique, de Statistique et de
sen a brit hatalomnak közbenjárására volt szük- Législation míg az elbbi B. tudományos földisség, hogy ezek nagyobb rendben kezeltessenek. mertetésének áll szolgálatában, addig az utóbbi az
Az 1910. évi állami költségvetés összegébl a be- ország gazdasági fejldésének elmozdításán fávételekre 16';-i millió, kiadásokra 16'9 millió radozik. Mindkett magas színvonalon álló folyó;

:

;

;

;

:

;

font sterling jutott. Az államadósságok
összege 1910. végén 95 miUió font sterlingre
rúgott. Az 1880 aug. 5-iki és 1882 dec. 22-iki törvények szerint minden E.-i (kivéve a papokat,
tanítókat stb.) 21 éves korától kezdve 6 évig
tényleges, 10 illetve 11 évig pedig tartalékos
katonai szolgálatot tartozik teljesíteni. E kötelezettség alól 200 aranyforintért bárki megválthatja magát. A fegyverben lev katonaság száma
1910 végén 17,499 volt, míg az angol okkupácionális csapatoké 5150 fbl állt. A tengeri hader
E.-i

iratot

ad

ki.

E. nemzeti szinei és lobogója azonosak Törökországéival, piros és zöld ; a hadi és kereskedelmi

lobogó piros, benne fehér félhold, fölötte csillaggal. L.

Címer

és Lobogó.

Irodalom. Mayer Hans, Reisebilder aus Aegypten, Wien
Leipzig 1909; Annuaire statistique de l'Égypte, 1911; Baedelcers Aegypten, Leipzig 1910 ; L'Égypte contemporaine,
1910—1912; Ebers Gy., Cicerone a régi és új E.-on át.
Ford. Schmidt, 1893, 2 k. ; Erödi B., A Fáráólc országában, 1888 ; Maspéro, Raines et paysages d'Égypte, Paris
1910; Dungern, Das Staatsrecht Aegyptens, 1911.

II. A régi Egyiptom.
egy jachtból, egy hadigzösbi, 1 fregattából,
E. neve bizonytalan eredet. A görög Aigypegy korvettából és néhány kis cirkáló hajóból.
Ipar, kereskedelem, közlekedés és köz- tos szó eredetileg csak a folyamra vonatkozott,
oktatásügy. E. ipara ma még jelentéktelen. A késbb ez a név átmeut az egész országra és la-

áll

míg a folyam a Neilos nevet nyerte. Az
maguk országukat Kemt-no^, fekete or-

népesség ffoglalkozása a fóldmivelés és így az
ország iparcikkeit kizárólag külföldrl szerzi be.
Nagyobb ipari központok inkább a városok, hol
az ország nyersterményeit feldolgozzák és forgalomba hozzák. Fbb iparcikkek: cukor, liszt,
tészta, br, pamutkelme, paszománt, agyag- és
porcellánárúk s a partmenti városokban az ék-

kóira,

szergyártás.
B. a világforgalomban élénk részt vesz. 1911.
évi bevitele 27*2 millió fontra rúgott, míg a kivitel 28*6 millió font sterling érték volt. A kivitelben els helyen Anglia, azután Németország,
harmadsorban Ausztria-Magyarország szerepel ; a
bevitelben els Anglia, utána Franciaország, Törökország ós Ausztria-Magyarország, mely megkiviteli cikke a gyaelzi Németországot. E.
pot, továbbá a gyümölcs és fzeléknemü. Az
alexandriai kiköt a forgalomban 23"6, illetve
28 millió font sterling érték árúval vett részt.
Világjelentöséggel bír a Szuezi-csatoraa forgalma, melyen 1910-ben 4538 hajó I6V2 millió

A sémi népek Múcurnek vagy Micr-nek (héberül Micraim) hívták
E.-ot. Az arabok mai nap is mo^ír-nak v. mizrnek nevezik az országot. Már srégi idbon két

f

E.-iak

szágnak nevezték. így különböztették

meg

a Ní-

lus termékeny völgyét a «ta deser»-tl v. vörös
országtól, ahogy az arábiai sivatag vörösen csillámló fensíkját nevezték. Saját magukat rometen-Kemt-nek, a fekete ország lakóinak nevezték,
.

folyamukat Hapi-nak.

részre oszlott E.

:

északi ós déli országra, vagy,

ahogy a görögök módjára mondani szoktuk, Alsóós Fels-E.-ra. Mindegyik rész ismét több kerületre oszlott, amelyeket a görögök noraoinak hívtak. Fels- E.-nak 22, Alsó-B.-nak 20
ilyen kerülete volt, amelyokaek E.-i elnevezése
hol «hezep», hol «tas» volt. Minden kerületnek
megvolt a maga fvárosa, mely egyszersmind
az örökös kerületi fejedelemnek is a székhelye
volt. Rendkívül fontos városok egész sora, mind-

—
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egyik a legnagyobb mveltség székhelye és köz-

védje

pontja volt, virágzott az srégi történelmi területen. Ma már rom- és törmelékhalmokká váltak.
A legnevezetesebbek: Menifisz, On (a görögök

volt.

Heliopolisza), Szaisz, Mendesz, Buzirisz, Bubasz-

A

Efiryiptom
és

minden magasabb rangú bíró az

törvényhozás szóbeli

papja

volt.

Az

E.-iak családi élete nagyon ki volt fejldve.
egj-iptomi férfinak általában csak egy törvényes felesége volt; a valóságos soknejtiség

Az

a ritkaságok közé tartozott. Idegenszerüen hat
reánk az a szokás, hogy a férfi nem ritkán
saját ntestvérét vette el, olyan szokás, mely
a Ptolomaeusok korában és a római uralom
idejében már egészen általánossá vált. Valamivel
lazább volt a házassági kötelék az alsó néposztályokban, ügy látszik, hogy az ágyasság igen
gjakori volt, hiszen éppen nem ritka eset, hogy
három, st négy asszony is közös háztartásiéi
élt ugyanazzal a munkással. A gyermekeket a
legnagyobb áldásnak tekintették és az E.-iak
családi életének egy oldala sem tüntet fel olyan
ben terült el Elefantine szigete.
Az egjiptomiak származása tárgjában na- vonzó képet, mint a szülk és gjermekeik közös
g5'on eltérk a nézetek. Aöikai eredetüeknek viszonya. Különösen mély volt a fiúnak anyja
tartották ket, annál is inkább, mert maguk az iránt táplált tisztelete. Anyjától, nem atyjától veE.-iak benszülötteknek tartották magukat és niit- zette le az E.-i ember származását. Az anya
sem tudtak idegen befolyásokról. Virchov antro- volt a családi összetartozóság határozó eleme.
pológiai kutatások alapján kiderltetto, hogy a Nagy súlyt fektettek gyermekeik nevelésére és
kaukázusi fajhoz tartoznak és hazájukat ,e szerint tanítására, ebben ismerték fel népéletük elnem Afrikában kell keresnünk, hanem Ázsiában, mozdításának egyetlen eszközét. Erényt, könyöahonnan mindenesetre si idkben vándoroltak rületességet és igazságosságot csepegtettek az
be a Nilus termékeny völgyébe. A tudomány mai ifluság lelkébe, tanításaikban a jó modor és az
állapotában még nem határozható meg, hogy ez istenfélelem volt a legfbb cél. A tulajdonképeni
a népvándorlás mikor és milyen körülmények gyermekkort, amelyben a gyermeket csakis minközött ment végbe, de annyi bi2onyos, hogy az denféle játékkal foglalkoztatták, életének negyeókori E. népessége semmiképen sem rokon AMka dik évével befejezettnek tekintették az úgynebelsejének népeivel. Az ókori E. lakói földmíve- vezett iskolai kötelezettség ideje következett. Itt,
léssel foglalkoztak. Az ország gazdasága, jóléte a az iskolában olvasni, írni és számolni tanították
fóldmivelésen és állattenyésztésen épült fel. E mel- a gyermeket, de torna- és úszási gyakorlatokra
is nagy gondot fordítottak.
lett fontos szerepet játszott a hajózás is.
A birodalom élén állott a farm, aki az E.-iak
Áz egyiptomi vallás fvonása Isten egysége,
szemében bizonyos tekintetben isten volt és mint wlsten az egy, az egyetlen, az egymagában lév,
ilyent Rá egyenes leszármazottjának tekintették. aki mellett nincsen senkisem. O teremtett minA nép azért Hórusznak vagy a jó istennek is ne- dent és ö az egyetlen, aki nem teremtetett. » De
vezte, néha felségnek. A királyi hatalom jelvé- ezt az istenfogalmat az egyes kerületekben különnyei 1. a korona, tulajdonképen ketts korona, bözóképen személyesítették meg. Az egyikben
Tánisz; Fels-E. városai közül különösen
vált ki, ettl lefelé a folyam mentén volt
Koptosz, Dendera, Abidosz, Khmnnu (a görögök
Hermopolisza), amellyel szemben a Nilus másik
partján Teli el Amarna völgye terül el kevéssel
északra vannak a Benihasszán-i sziklasírok, amelyek E. történélének a kikutatására kiváló jelentségek. Thébától a folyam mentén fölfelé volt
Heímonthisz (a mai Erment a Nilus balpartján),
Eszne, Nekhebt (a mai El-Kab), Edfu s végre
Szun (a mai arabok Asszuán-ja), amellyel szem-

tisz,

Théba

;

;

:

amely Felsó-E. fehér és Alsó-B. vörös koronájából állott; 2. az uraenskigyó, amely a király
homlokát ékesítette, mintegy annak a jeléül,
hogy a király bármikor kész ellenségeit megsemmisíteni 3. a kampós bot -i. az ostor és 5. a
sarlóalakú kard. Mi sem történhetett az ország;

;

ban a király beleegyezése nélkül. A királyi kamara volt az egész állam középpontja, ahová
valamennyi ftiszt\isel jelentéseit intézte. Minden ügyben a király döntött. Hogy valaki az
állami szolgálatban nagyobb állásra, méltóságra
szert tehessen, annak az olvasás, írás, számolás
és a szent irodalom általános ismerete volt az
elfeltétele. Az írás ismerete elkerülhetetlenül
szükséges volt a hivatalos pályán.
késbbi
idben általános szokássá vált, hogy aki a tiszt-

A

viseli pályára akart lépni, idejekorán egy fbb
tiszt\isel felügyelete alá került és pedig nemcsak azért, hogy a gyakorlati szolgálatot megtanulja, hanem nevelés és tudományos kiképzés
céléból is. A tisztAÓselk fizetésüket nagyrészt
természetben kapták gabonából, kenyérbl, sörbl, libákból ós egyéb élelmiszerekbl állott. Az
igazságszolgáltatás általában jól volt szervezve.
Maat istenn, az igazság istennje, volt a bírák
:

Istennek fleg viiágteremtési erejét és tulajdonságát tisztelték
volt a világ «formáló»-ja
(Ptah). Más kerületben <ra rejtett, láthatatlan
lónyt» (Amon) imádták, aki kezdettl fogva létezett és mindörökre fónmarad, minden rejtett
dolgot ismer és ilyképen «niindentudó» stb. Minden nagyobb városnak megvolt eszerint a maga
külön isteni lénye, amelyet a város lakói és csakis
ezek imádtak. De mindenütt ugyanazzal a tannal
találkozunk, bár eltér nevekbe btirkolva. Isten
mindenütt az egyetlen, aki magát<il létezik és
megközelíthetetlen. E helji fogalmak és helyi
istenek késbb mindinkább egjTnásba olvadtak ;
azt az ert és hatalmat, amelyet elbb csak egy
bizonyos kerületben ismertek el istennek, egfez
E.-ban olyan lények gyanánt imádták, amelyeknek isteni tulajdonságok és isteni akaratuk van
és ilyképen isteni tisztességre tarthatnak igényt,
így keletkezett az eredetileg egj' istenbl az istenek egész sora, akik mindegyike azonban a amindenható» személyeeltje volt. E folyamattal karöltve járhatott egy általános mitológia kifejldése is. Ez a mitológia mindenféle mondákba
burkolja az isteneket és alaktalan, nagy démonokból emberi módra érz és cselekv, határozott
;

—
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Valamennyi hoz hasonlóan fölszállott az üdvözültek birodalmába, hogy ott
miután Ozirisz ítélszéke
eltt ítélkezésnek volt alávetve
minden földi
nyomorúságtól menten, örömökkel teljes életben
legyen része. A másik szellemi er «iíáo volt. A

—

a napisten, akit egész E.-ban
a világot kormányzó legfbb istenség gyanánt
ismertek el. Megközelíthetetlen fónségben áll az
emberek és istenek fölött. Hórusz is korán nemisten ólén

állott,

—

halál pillanatában ez is elhagyta a földi testet, de
valahogy szemé- mégsem lehetett meg teljesen az anyag nélkül.
lyesíteni így keletkeztek az istenek különböz A halál után is közelében maradt az elhunytnak
megtestesülései és megnyilvánulásai, így kelet- és emberfej madár képében lebegett a hulla fökezett az B.-iak híres állattisztelete, amennyiben lött, hogy adandó alkalommal ismét egyesülhesbizonyos állatokat valamely isten külön sajátsága sen vele. Azért szüksége volt a földi élvezetekre
V. maga az isten megtestesülésének tekintettek. is. Amit az elhunyt teste a halálig cselekedett,
Memüszben békát imádtak, amelynek Hapi (görö- azt folytatta a Ká akkor is, amikor már elhagyta
gül Apisz, 1. 0.) volt a neve. Az elefantinei Chnum a testét. Ez okból a halott rokonai és hozzátarés a thébai Ámon istenek ers kosok alakjában tozói bizonyos ünnepnapokon áldozatokat mutatjelentek meg, a denderai Hathor tehén képében, tak be a Kának. Az «örök lakás»
így nevezték
Anubisz isten sakál, a bubasztiszi Baszt istenn a sírt
éppen ezért két részbl állott az egyikmacska, Szechmet istenn oroszlán, az elkabi ben állott a koporsó a bonne rejl múmiával, míg
Nechebt istenn, valamint a thébai Mut istenn a másik rész a halottnak a földi élet utáni másokánya, az edfui Hórusz karvaly, Thoth íbisz, Hekt dik létezésében tulajdonképeni lakóhelye volt
istenn béka, Chepera skarabeusz, Keb istenn ide hozták az áldozati adományokat és nem hiáliba stb. képében. Az E.-i istenek azonban éppen nyoztak a bútorok sem, nehogy az elhunyt a földi
nem azonosak azokkal az állatokkal, amelyek élet kényelmérl kénytelen legyen lemondani. A
kópében személyesítették ket, ennélfogva mindez falakat tarka ábrázolások és feliratok borítják,
isteneket épenséggel emberi alakkal is elképzel- amelyek a mindennapi élet eseményeit adják el.
hették. Nagyon régi az a szokás, hogy emberi Hogy a lélek tetszése szerint térhessen vissza a
testtel ábrázolják ket, a hozzájok tartozó állat testbe, ezt meg kellett óvni az enyészettl. A hazeti istenséggé vált B.-ban.

Minden istenséget meg

kellett

;

—

—

:

lott tüdejét, máját, veséjét, szívét stb. négy alazrzavarának és a számos mitikus bástromból V. mészkbl faragott edénybe helyezformaságnak IV. Amenhotep (1. o,) akart véget ték. Miután a bels részeket a testbl kivették,
vetni és monoteista reformációt életbe léptetni, kilúgozták, pálmaborral megmosták és megméramely a napkorongban nyilatkozott meg. Ezen- ték, minség szerint pontosan meghatározott szetúl egy istent, egy legfbb lényt kellett imádni, rekkel bebalzsamozták. A hullát ezután flnem
akinek a napkorong volt ugyan megtestesülése, szövetekbe burkolták és hosszú, finom vászonde aki az egyetlen teremt, mindenható, jóságos szalagokkal vonták be, hogy ily módon lehetleg
lény
volt az egész világ alkotója, rendezje és légmentesen elzárják. A múmiát kemény papirle-

fejével.

Az istenek

e

;

kormányzója. De akármilyen fölséges volt is ezen mezbl v. szikomorus fából készített, gazdagon
tan, mégis aránylag csak rövid ideig volt érvény- festett koporsóba fektették, a koporsót pedig kben IV. Amenhotep halálával
époly gyor- szarkofágba V. faládába helyezték. Minthogy azonsan pusztult el, mint amily gyorsan az kelet- ban a bebalzsamozás legjobb módszerei sem mentkezett.
hették meg örökre a testet az elmúlástól, az E.-iak
Az istenek tiszteletére külön templomokat épí- még életükben arról is szoktak gondoskodni, hogy
tettek. A templom neve «hát núter», azaz az isten egy V. több, lehetleg hü képmásszobrot tegyelakása volt, és az emberek lakóházainak mintá- nek velk sírjaikba. Ezzel lehetségessé vált, hogy
jára készült. A templom egy nagy, nyitott, folyo- a Ká legalább az elhunyt hasonmásával tetszése
sók által körülvett udvarból, egy oszlopcsarnok- szerint egyesüljön. Hogy továbbá a halott ne leból ós egy cellaszerü kápolnából állott. Az udvar- gyen kénytelen a földi élet kényelmérl se leban és az oszlopcsarnokban tartották meg az mondani, több szolgaszobrocskát is tettek melléje,
ünnepeket és ugyanitt mutatták be az áldozato- amelyek a Ká megelevenít erejével uroknak a
kat, de az isten nem lakott itt. Az egészen sötét túlvilágon is szolgalatjára lehettek. Azonkívnil a
cellaszerü kápolnában, mely az oszlopcsarnokhoz «halottak könyvét » tették a halott mellé és a
csatlakozik, állottak az istenség képmásai és ezért múmia mellére amulettet fektettek ezeknek az
képezte ezen kápolna a templom legszentebb ré- volt a rendeltetésük, hogy a halottat alvilági útszét. Ide csak a papok és a király léphetett be. ján a földalatti démonok ellen megoltalmazzák.
E. templomai között a legkimagaslóbb a thébai
Az E.-i nyelv, írás és irodalom. Az ókori E.-iak
Amon-templom volt (1. Théba). Az istenség tiszte- nyelvi tekintetben közel rokonok Afrika B.-i partletének legfontosabb módja az áldozatok bemuta- jának lakóival, akikkel egy nagy néposaládot
tása volt. Élelmiszereket, mint pl. kenyeret, húst, alkotnak ezeknek nyelve a sémitákéival, azaz
tejet, bort és sört, azonkívül virágot és tömjént, Arábia, Szíria, Asszíria és Babilónia lakóinak
nemkülönben ruhákat és ékszereket nagy bség- nyelvével úgy nyelvalkat, mint szókincs tekinteben mutattak be.
tében újabb egyezést tüntet föl. Az B.-i nyelv az
halottak tisztelete. Az B.-iak fölfogása sze- idk folyamán különféle alakulásokon ment kerint az ember, halandó testi részén kívül, két el- resztül, melyeket egymástól így különböztetünk
múlhatatlan szellemi erbl állott. Az egyik, ame- meg 1. az ó-E.-i nyelv, melynek jellegét leglyet «5a»-nak neveztek, a halál beálltának pilla- hívebben az V. és VI. dinasztia idejébl származó
natában elhagyta az ember porhüvelyét, madár- piramis-föliratok rizték meg 2. az új-E.-i nyelv.
;

mve

;

;

A

:

;

—
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3. azó-demótikus nyelv,
e. 1800—800 körül
az etiópok idejétl (Kr. e. 800) a perzsa uralom
megdöléséig (Kr. e. 332) 4. az lij-demótikus nyelv
a görög és római korszakban 5. a kopt nydv a
keresztény idszámítás els századaiban a Nilusvölgy lakóitól valósággal használt nyelv, mely

egyes hónapok a következ neveket viselték:
1. Thoth, 2. Paofl, 3. AthjT, 4. Khoiak, 5. Tybi,
6. Mekhir, 7. Famenoth, 8. Farmuthi, 9. Pakhon,
10. Payni, 11. Epiü, 12. Meszóri. De mindennapi
életükben az ü. n. mozgó évet használták, amely
12 harmincnapos hónapból és 5 toldaléknapból

ma csak az E.-i keresztények egyházi
nyelve. Az E.-i nyelv ma minden alakjában kihalt
nyelv. Ami belle ránk maradt, az tulajdonképen
csak írott nyelv, melyben az egyes szavak a más-

állott,

Kr.

;

;

;

azonban

salhangzóknak bizonyos összegébl alakulnak ki,
míg a magánhangzók a sémi írott nyelvek mintájára általában hiányoznak. Hogy azonban mindennek ellenére képes volt a tudomány e nyelv
épületét újból fölépíteni, az fleg annak a körülménynek köszönhet, hogy a kopt nyelv legalább
az E.-i keresztények liturgiájában fenntartotta
magát.
Az írás képíráson {\. o.) alapszik és háromféle
lehet:

1.

hieroglifírás; 2. hieratikus írás; 8. dé-

motikus írás. Míg a hieroglifírás az ábrázoló képeket egészen határozott és éles körvonalakkal
szerkeszti meg, addig a másik két írásrendszernél nehéz az igazi képet és annak jelentését megfejteni. Nagyon sokáig tartott, míg az európai
tudomány az E.-i írás titkait fölfedezte. Az els,
akinek ez sikerült, Franpois Champollion volt (1.
Hieroglifírás).
Az ókori E.-iak irodalmi emlékei nagyobbára
vallásos tartalmúak de ezenkívül történelmi tudósításokat nyújtó szövegek, vmint ilynem feliratok sem hiányoznak. Fenmaradtak ezentúl az
irodalom különféle fajaihoz tartozó szövegek is,
pl. hsköltemények, himnuszok, közmondások,
mondák, mesék, elbeszélések. A tudomány is képviselve van vannak íilozóflai, matematikai, asztronómiai és orvostani írásemlékek. Mindezek
közt az els helyet a Halottak könyve (1. o.) fog;

:

lalja el.

A

naptár. Az E.-iak már korán eltértek
hogy a holdat válasszák idszámításuk
alapjául. Oly népnek, amelynek anyagi jóléte
a föld évi termésétl függött, már korán kellett arra a meggyzdésre jutnia, hogy semmi
esetre sem mindegy, hogy mily idben kell a vetésnek és aratásnak történnie. E.-ban ennek tudata annál ersebben érvényesült, mert ott a
Nílusnak periodikusan ismétld áradása volt az
egyedüli természeti jelenség, amely a földet a
termékenységre szükséges nedvességgel ellátta.
A nílusi áradás idejét kellett tehát pontosan meghatározni. E. felhtlen, tiszta ege alatt azonban
nem volt nehéz észrevenni, hogy egész történetük alatt a Nilus áradásának idejében a Sziriusz
(= Szóthisz) csillagzatának heliakus kelte következett be, úgy, hogy a Szótliiszt a Nilus áradásának okozójául tokintették és mi sem természete
sebb, mint hogy az év napjait innen kezdték számítani, így keletkezett a Szóthisz-év v. Sziriuszóv, mely a Sziriusz egyik heliakus keltétl a
másikig tartott. Hossza átlag HGó'/^ nap; naptárilag azonban csak egész napokkal lehet számolni
s így a Sziriusz-év közönségesen csak 365 nappal
(12 harmincnapos hónappal és 5 toldaléknappal)
birt. minden negyedik óv pedig 366 nappal biró
ízököév volt egy hatodik toldaléknappal. Az
attól,

Révai tíofy JjtxOcona.
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összesen tehát mindennem becsatolás nélkül 365 napot számlált. Ezenkívül még nagyobb,
periodikusan visszatér korszakokat alkalmaztak
a legnevezetesebb ezek közt : az Ápisz-korszak
(1. Apisz) és a Szóthisz-korszak (1. o.).

Története.
B. politikai története három nagyobb korszakból áll, melyeket a birodalom ó-, közép- és újkorának szoktunk nevezni. A Manetho-féle 30
dinasztia közül az els 6 dinasztia a birodalom
ókorába tartozik, a birodalom középkorának a
12- ik dinasztia alatt van a virágkora, míg az újkor
a 18-ik dinasztiával veszi kezdetét. Az els dinasztia els királya Mena volt. ót még a fejedelmek egész sora elzte meg, amit az abidoszi lelet
(1. Ahidosz) világosan mutat. Mena vette fel elször
«a két ország egyesítje» címet neki sikerül véglegesen egyesíteni azt a két országot, amely évszázadokon keresztül önálló áUamképen élt egymás mellett, st nem ritkán meg is hasonlott
és véres heut!okat is vívott egymással, ót tar;

tották Memflsz megalapítójának

;

székhelye azon-

ban Felsö-B.-ban volt, csak a 3-ik dinasztiából
származó uralkodók helyezték át elször királyi
udvarukat Memflszbe. Ebbl a dinasztiából való

A

volt Gózer is, az els piramis-sír építtetje.
4-ik dinasztia legnevezetesebb fejedelmei: Khufu,
Khafra és Menkaura építtették a három gizehi
piramist. Úgy látszik, hogy E. hatalmának tetpontját az 5-ik uralkodóház alatt érte el, amikor
Szahurá-n&kés Ra7iúzer-nek a címerei E. hatalma
és dicssége jeléül ott díszelegtek a szinai félszigeten fekv Vadi-Maghara sziklafalain s ök

maguk mindenki szemében úgy tntek fel, mint
az idegen népek legyzi s mindegyiküket úgy
dicsítették, mint «isteut, aki népeket ver le s
országokat sújt karjával*. A mvészet és az irodalom is, amely már a -i-ik dinasztiából való királyok alatt virágozni kezdett, most jutott el fejl-

désének tetpontjára. Assza uralkodása alatt írta
Ptahhotep a bölcseségról^ szóló mvét s ezen dinasztia utolsó sarjának, Únaz királynak a sírjában bukkantak rá a halottak kultuszáról szóló

könyv els terjedelmes

leírására.

A 6-ik dinasztia

kezd mindinkább-inkábbaláhanyatlani a hatalom a birodalom belsejében s kezd az önállóság
a kerületek fejedelmeinek javára csökkenni. És
mihelyt a 6-ik dinasztia letnt a történelem színpadáról, az E.-i birodalom egységesítésének is
hosszabb idre vége szakadt. Az állam egy csomó
apróbb fejedelemségre foszlott szét s ezek állandóan harcban állottak egymással. A bels béke
csak a 12-ik dinasztiával állott helyre, amely csaknem 200 évig uralkodott (Kr. e. 1995— 1800-ig)
s ezalatt E. a nyugalom és jólét napjait élvezte.
Ennek a dinasztiának a megalapítója I. Amenemaz E.-i birodalom reJiat; méltán nevezhetjük
organizátorának. ó egyszersmind a thebei Ámontemplom megalapítója is. III. Amenefnhat-nak
alatt

t
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a nevéhez fzdik a Fajúm (1. o.) elállítása ós a jólétét elmozdították, az E.-iak mégis minden
hawarai nagyszer templom felépítése, amelynek alkalmat megragadtak régi szabadságuk visszahíre mint a világ csodája maradt fenn «lablrintus» szerzésére. A perzsa birodalom hanyatlása idején
név alatt. (A Magy. Nemz. Múzeumban megvan görög segítséggel függetlenítették is magukat egy
e király fekete dioritból készült mellszobra.) A idre (400— 343 K. e.), de a perzsa uralom igazán
12-ik dinasztia után a bels bonyodalmak mind- csak akkor sznt meg, amikor Nagy Sándor az
inkább szaporodtak, végre is beállott a nagy ka- issosi csata és Tyrus feldúlása utón 832. K. e.
tasztrófa a hikszosz-betürés (I. o.) és ez a biro- megjelent E.-ban, hol t mint szabadítót fogadták.
dalom teljes felbomlására vezetett. Csak 1575. A nagy hódító legfontosabb ténye itt Alexandria
Kr. e. sikerült Amózisz-nnk a hikszosz-uralmat megalapítása volt, amely Tyrus helyén a Földteljesen megszüntetni s ezzel elérkeztünk az B.-i közi-tenger legélénkebb kikötvárosa lett.
történet egyik legnevezetesebb fordulópontjához,
Nagy Sándor birodalmának felbomlása után
a 18-ik dinasztiához, amely éppen Amózisszaí B. Ptolemaios vezérnek jutott s az
dinasztiája
veszi kezdetét. E dinasztiabeli Hatsepszid ki- uralkodott itt három századon át (323—30 K. e.).
rályn idejére esik a híres «Der-el-Bahri»-i temp- A három els Ptolemaios alatt E. ismét mvelt,
lom építésének a befejezése, amelynek falai fel- gazdag és hatalmas állammá fejldött. Alexandria
iratokkal és képekkel vannak díszítve, melyek lett a keletre átültetett görög tudomány és mvéa Punt felé irányult nagy kereskedelmi vállalat- szet közponlija (Musaion, könyvtár). De már az
ról nyújtanak felvilágosítást. A leghíresebb ural- utolsó tehetségtelen Ptolemaiosok a római szekodók egyike III. Thutmózisz ; alig wan nagyobb nátus engedelmes eszközei voltok. A dinasztia
városa E.-nak, amelyben az templomépít tevé- utolsó tagja, Kleopátra ugyan egyideig fényes
kenységének nyomaira ne akadhatnánk. Emlí- szerepet játszott Antonius triumvir oldalán, de
tend III. Amenlhotep is, aki mint vadász és har- az actiumi csata után is elbukott Octavianusszal
cos egyaránt híres volt. Emellett az isteneknek is szemben és E. római tórtomány lett (30 K. e.).
kiváló tisztelje volt, különösen Ámonnak. A
E.-nak mint római tartománynak kivételes helykarnaki templomot, amelyet új terv szerint ki- zete volt a császár külön dominiumának tartotbvíttetett és hatalmas tornyos kúpokkaHátott ták, mert termékenysége miatt Rómát innen látták el gabonával. Azért császári engedelem nélkül
el, szílnkszsor által kötötte össze a luxori Ámontemplommal. A thebei síkságon emelkedik ezen magasabb rangú római ide nem tehette be a lábát,
királynak két híres óriási nagy ül szobra (a hí- annyira féltették e gazdag tartományt az elszakares Memnon-szobor). Utóda, IV. Amenhotep dástól.
«Khunáten» melléknév alatt ismeretes, aki a
A kereszténység E.-ban korán ós gyorsan ternapkorongban személyesült szoláris monoteiz- jedt a benszülött lakosság (koptok) közt s Alexanmust hozta be. Horemhib alatt az si ortodox dria a legkiválóbb si egyházak közé tórtozott.
politeizmus ismét helyreállott. A 19-ik dinasz- Itt keletkezett a remeteélet is a pusztaságokban
tiával a Ramesszídák korszaka kezddött. Leg- (eremiták). A római birodalom kettészakadása
híresebb királya 11. Ramszesz (Kr. e. 1347— után E. a kelet-római birodalom tartománya lett,
1280), akit a feliratok «Amakhtu», azaz «gyz» de régi jólétébl sokat veszített a vallásos vilnévvel szokták megtisztelni. Uralkodásának 5-ik longások és a zsaroló adórendszer következtében.
évében volt a véres kádesi csata. De a
Az arab és töröic uralom l<ora. 640. Kr. u.
vészet érdekében is nagy érdemeket szerzett az arabok hódítottök el könnyít szerrel E.-ot a
magának. A karnaki romok, Abidosz, Luxor és bizánci birodalomtól. Ez idtl kezdve a benszüAbuszimbel még most is tanúskodnak arról a lött keresztény lakosság teljesen szolgasorsra
fényrl és pompáról, amelyet itten kifej tett. Ptah jutott a hódító arab fajjal szemben. E. arab helymemíiszi templomáról is bkezen gondoskodott tartóiban mindig megvolt a vágy az elszakadásra
Ramszesz. Követjének, Merenptah-nak halála a kalifátustól, míg végre 969. a Fatimidák dinaszután bels zavarok kora következett E. ra, olyan tiája alatt független mohamedán állam lett és
kor, amikor társ- és ellenkirályok uralkodtak s nagy virágzásnak indult. A Fatimidákat a kurd
ezen állapotoknak csak IIL Ramszesz trónralépése Szcdadin buktatta meg 1171. és megalapította az
vetett véget Kr. e. 1240. Neki sikerült a biroda- Ejjubida dinasztia uralmát E.-ban. Az utolsó
lom tekintélyét visszaszerezni. De halála után Ejjubidák alatt a török származású mameluk
:

;

m-

ismét hanyatlásnak indult a birodalom. A katonaság magvát idegen zsoldosok képezték s a birodalom nemzedékrl- nemzedékre mind jobbanjobban sülyedt. Csak a szaiták uralkodása alatt
(Kr. e. VIL sz.) élte újra virágkorát az ország
ezt a kort méltán nevezhetjük E-i renaissancenak. A szaiták politikája teljesen elüt volt a
korábbi fáraókétól. Szerették a külfölddel való
érintkezést, különösen a görögökkel való összeköttetést keresték s ezáltal a kereskedelmet rendkívüli módon emelték. 525-ben E. perzsa provinciává lett.

rabszolga-teströk jutottak nagy befolyáshoz.
12ö0-ben egy ilyen mameluk testrfönök került
uralomra és alapított új dinasztiát. A mameluk
szultónokés helytartóik, az emirek zsarolásaikkal
és kegyetlenkedéseikkel teljesen tönkre tették B.
jólétét.
I.

Szelim török szultán

1517.

ugyan a mameluk szultónságnak

véget vetett
és B.-ot török

ette, de a török helytartó-pasa meltulajdonképen 24 mameluk bej hbéruralma
alatt maradt E. sorsa még rosszabbra fordult. A
bejek késbb egész függetlenül uralkodtak és
A perzsa, görög és római uralom l<ora. A mikor 1798. Bonaparte Napóleon megjelent E.perzsa uralom nyomasztólag hatott E.-ra s bár a ban, Ibrahim és Murád bej voltak B. igazi urai.
perzsa királyok kimóltók a nép vallását és anyagi Napóleon a piramisok mellett vívott csatóban

tartománnyá
lett
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megtöilB a mamelukok hatalmát, de nagyszer
tervét, hogy B.-ot francia gyarmattá tegye és
innen veszélyeztesse Anglia keletindiai uralmát,
nem tudta megvalósítani. A franciák távozása
után rö\-id idre az angolok szállották meg E.-ot
és visszaállították a régi mamelnk-uralmat.
E. legújabb története. 1805-ben a török szultán Mehemed Ali pasát küldötte E.-ba helytartónak s ezzel E. történetében új korszak kezddött.

A kiváló tehetség és nagyravágyó férfiú albán
katonáival 1811. végleg tönkretette a mamelukok
hatalmát. Azután európai mintára áUandó hadsereget és hajóhadat szervezett. Az ország jövedelíneit fokozta,monopoliumokat hozott be (gyapot,
indigó), gátak és csatornák építésével növelte a mívelhet területet, javította a közigazgatást, iskolákat emelt arab és török ifjakat külföldre küldött
tanulmányaik kiegészítésére. De a súlyos terményadókkal a'földmíves osztályt (fellah) valósággal az
állam jobbágyaivá tette. Ezalatt fogadott fia Ibrahim pasa meghódította Arábia Ny.-i partvidékét, a Felsó-Nilus mentén pedig B. hbéres államaivátette Nubiát, Szenárt és Kordofánt Késbb a
görög szabadságharc leverése végett a szultán
segítségére jött Moreába s csak a török-E. -i hajóhad navarinói veresége mentette meg a görögöket
;

végs pusztulástól. B szolgálataiért Ibrahim
Szíria helytartóságát kérte a szultántól s mikor
ezt megtagadták tle, benyomult Szíriába és KisÁzsián keresztül már Konstantinápoly felé tartott.
a

Ekkor az oroszok közbelépésére meg

kellett elé-

gednie Szíria életfogytiglani birtokával. De a
nagyravágyó Mehemed Ali 1839. új háborút kezdett a szultán ellen s 1839. nisibisi gyzelme után
teljes függetlenségét akarta elismertetni. Most
azonban közbelépett Oroszország, Anglia, Ausztria és Poroszország és Mehemed Ali Franciaországtól cserben hagyatva, 1841. oly szerzdést
volt kénytelen kötni a szultánnal, melyben Szíriáról lemondott, elismerte a szultán fenhatóságát
évi adófizetés kötelezettsége mellett, de helytartói
méltóságát családjában örökletessé tehette. Ezután
újból országa bels jólétének emelésén fáradozott,
de elmebajba esett s a szultán engedelmével 1848
júl. Ibrahim pasa vette át az uralkodást. Ez
még 1848 dec. elhalt s nemsokára követte öt
Mehemed Ali 1849 aug. Unokája, Abbasz pasa
rövid uralkodása (1849—54) után Mehemed Ali
hatodik fia feaiíí pasa következett (1854—63), ki
építkezéseivel, utazásaival és pazarlásával országát újabb adósságokkal terhelte.
:

1863 jan. Izmail pasa, Ibrahim fia vette át B.
kormányát. Alatta kezddött meg 1864. a szuezi
csatorna építése, melyhez nagy munkaervel és
pénzáldozattal járult s azt 1869 nov. 16. több
európai uralkodó jelenlétében fényes ünnepségek
között nyitottá meg. Ajándékaival és szol^ataival 1867. elérte azt, hogy megkapta a khedive
(alkirály) címet és családjának az elsszülöttség
szeriijt való örökösödési jogát. De amikor még
nagyobb függetlenségre törekedett és az európai

hatalmakkal önállóan kezdett alkudozni, a török
több megszorítást tett hatalmán. 1873ban azonban ügyes politikájával újabb jogokat
szerzett magának, t. i. hogy a közigazgatásban
és blráskod ásban teljesen függetlenül járhat el

kormány

—
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idegen államokkal szerzdéseket köthet és kölcsönöket vehet fel mindezen kiváltságok fejében évi 3 millió márka adót fizet a szultánnak.
1875-ben lépett életbe az alexandriai nemzetközi
;

bíróság, amely a külföldiek egymásközti és benszülöttekkel való préiben ítélkezett. Ugyanezen

évben mutatkoztak a khedive pazarló uralmának szomorú eredményei. Izmail szorultságában eladta szuezi részvényeit Angliának és attól
egy ügyes pénzügyi férfiút kért E. pénzügyeinek
rendezésére. De az angol megbízott, Cave nem
tudott rendet csinálni, mert a khedive tovább pazarolt. Az adók újból emelkedtek, a tisztviselk
nem kapták meg fizetésüket, az államadósságok
kamatait nem fizették, úgy hogy 1878, Nnbar
pasa elnöklete alatt az angol Wilson és a francia
BUgniéres vállalkoztak, mint miniszterek, a pénz-

ügyek rendbehozására. De 1879. katonai forradalom támadt, amelynek hatása alatt a khedive
az idegen minisztereket elkergette és megtagadta
az államadósság fizetését. Erre a hatalmak 1879.
jún. kieszközölték a szultánnál letételét.
Pia, Tevfik pasa lett most a khedive, akinek
hatalmát a szultán lényegesen megszorította.
pénzügyek továbbra is angol és fraaicia ellenrzés alatt maradtak, a hadsereg számát apasztották és igen sok tisztet elbocsájtottak. Ez elégedetlenséget keltett a katonai pártban, melynek
élére Arcn pasa állott, ki 1882 febr. hadügyminisztor lett. Most már a mozgalom nemzeti jelleget öltött s vezeti az idegen ellenrzés megszüntetését és az idegen tisztviselk eltávolítását
kívánták. Minthogy a khedive tohetetlen volt a

A

mozgalommal szemben, a tömeg nekibátorodott s
1882 jún. sok európait meggyilkolt Alexandria
utcáin. Erre Seymour angol admirális júl. 11.
megjelent Alexandria eltt s annak Arabi pasától emelt erdítményeit bombázni kezdte. A cscselék ekkor a városban a hátramaradt európaiakon állott bosszút, mire az angol csapatok Wolseley lord vezetése alatt partra szállottak és elfoglalták Alexandriát (júl. 14), Arabi pasa seregét pedig Teli el kebir mellett verték tönkre
(szept. 13); maga Arabus fogságba jutott és Ceylonba számzték. Most az angolok leitek E. tényleges urai a khedive és a szultán névleges fenhatósága mellett. De ugyanekkor Szudánban
nagy csapás érte az angol-E.-i hatahnat.A Mahdi
fanatikus hadai 1883. Hicks pasa seregét verték
meg, 1885 jan. pedig Kartmnot foglalták el, hol
Gordon pasa is hsi halálát lelto. A Mahdi ugyan
nemsokára meghalt, de az angolok még sokáig
nem gondolhattak Szudán visszafoglalására. Ezalatt rendbehozták E. pénzügyeit, szervezték a
hadsereget, elmozdították az ország anyagi jólétét. A szultán és az európai hatalmak hallgatagon elismerték E.-nak az angoloktól való megszállását s Cromer lord, Anglia els ügyvivje
több mint 20 éven át (1883—190^ korlátlan hatalommal vezette E. kormányát.
Tevfik hirtelen halála után 18 éves fia, U.
Abbasz Hiltni örökölte a khedive méltóságát
(1892 jan.). Az új uralkodó szeretett volna szabadulni az angolok nyomasztó gyámságától, de az
angol kormány erélyes fellépése után
is kénytelen volt beletörödiai helyzetébe. Ezután az an15*
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gol befolyás

még nagyobb

most az

minisztériumok irányítása teljesen

belügyeire s

lett E.

—

kozása,

Egrytptoml expedíció

midn a campoformiói béke után (1797 okt.

Egyiptom elfoglalását tzte ki titkos célul.
az angol ügyvivtl függ.
Napóleon e hadjárattal kárpótlást keresett Egyip1896-ban határozták el az angolok Szudán visz- tomban a másutt elvesztett francia gyarmatokért,
sza foglalását. Kitchener lord 12,000 fnyi sereg- egyúttal azonban Anglia keletindiai hatalmának
gel a Nilus mentén felfelé nyomult és elfoglalta megdöntésével Franciaország befolyását akarta
Dongolát. A dönt csapást azonban Omdurman a Földközi-tengeren s a Keleten megszilárdítani.
mellett, Kartum közelében mérte a dervishadra Roppant elkészületek után, Brueys tengernagy
B.-i

(1898 szept. 2.). Kitchener ezután Pasodáig nyomult, melyet idközben Marchand francia kapi-

tány

meg. Az angolok fenyeget

szállott

fellépé-

sére a franciák visszavonultak. 1899 nov. Wingate ezredes az újból eltör AbduUah kalifát
•Om-Debrihat mellett teljesen megverte, maga a
kalifa is elesett a harcban. Az utolsó dervis vezér,
Ozmán Digraa 1900 jan. fogságba került s ezzel
Szudán birtoka az angolok számára biztosítva
volt. Els angol kormányzója Kitchener lord lett.
1907 máj. vonult vissza Cromer lord E. kormányától utóda Sir Eldon Gorsi lett, aki az egyre
;

növekv nemzeti mozgalmat enyhébb eszközökkel igyekezett visszaszorítani. De fáradozása sikertelen maradt, mert az új-török mozgalom és
forradalom nagyban ersítette az B.-i nemzeti
párt önérzetét és bátorságát. Vezére a fiatalon

17.)

vezérlete alatt a hajóhad
15 sorhajó, 14 ágyúnaszád, 12 korvett, mintegy 300 teherszállító-,
összesen 600 hajó, 25 ezer katonával ós 10 ezer
tengerésszel 1798 máj. 19. elindult a touloni kikötbl. Jeles tábornokok, tudósok és technikusok
kisérték Napóleont Keletre. Máltát kardcsapás nélkül foglalták el s július 1-én horgonyt vetettek
Alexandria eltt. Rövid harc után e város is meghódolt és Napóleon arab nyelv proklamációt in:

tézett a lakosokhoz,

melyben

kijelentette,

hogy

ket

szabadítani a mamelukok uralma
alól s vallásukat bántani nem fogja, annál kevésbbó, mivel maga is igazhív muzulmán. Az
egyiptomi nép zöme ezt közömbösen vette tudomásul. Bonaparte a Nilus mentén Kairó felé nyomult, melynek közelében, Embabeh-nél az elvéd
Murát vezetése alatt a mamelukok lovas hadára
bukkant. Napóleon erre felvillanyozván fáradt
csapatait, négyszög alakjába állította fel azokat,
a tudósokat és a teherhordó szamarakat a négyszög közepére rendelvén a vakmeren a szuroföl akarja

Kamel pasa volt, de nyomában
igen sok külföldön tanult müveit arab és török
sürgeti B. függetlenítését és alkotmányos reformját.
B mozgalom hatása alatt gyilkolta meg
egy ifjú arab 1910 febr. az angol-barát Butrosz nyoknak ront mamelukokat sortzzel szétszórta,
pasa miniszterelnököt. Erre az angol kormány a diadal után pedig a gúlák szomszédságában lev
Gorst ügyvivt visszahívta utóda az erskez mameluk-tábort hatalmába kerítette (júl. 21), hol
a franciák mérhetetlen kincsekre tettek szert. Júl.
Kitchener lord lett.
25. Napóleon bevonult Kairóba, hol hírül hozták,
Irodalom. Brugsch H., Die Aegyptologie, Leipzig 1891
Erman A., Aegypten und Sgypt. Lebea im Altertnm, Tü- hogy Nelson a francia hajóhadat az abukiri öbölbingeii 1885 Maspero G., Hiistoire ancienne des peuples de
ben (aug. 1.) teljesen megsenamisí tette és így Bol'orient classique, Paris 1895—07.; Spiegelberg W., Die
Schrift nnd Sprache der altén Agypter, Leipzig 1907; naparte visszavonulási útját elvágta. E csapás
Steindoríf G., Die llgypt. Gaue u. ihre polit. Entwiclclung, dacára rendületlenül hozzáfogott az ország megu. 0. 190ií; Schneider H., Kultur u. Denicen der altén
hódításához. Miután Desaix (okt.) Fels-EgyipAegypter, u. o. 1907 de Morgan, Recherches sur Torigine
de l'Egypte. Paris 1898; az 1798-iki francia expediciótól tomot is megnyitotta a francia zászlóknak, Bona1809—13. kiadott Description de l'Egypte Rosellini, Mo- parte pedig a kairói lázadást (okt. 21— 2Í.) véresen
numenti dell'Egitto e della Nubia, 1882— 4é, 3 köt.; Chamelnyomta, a török hadizenet hírére 12 ezer emppllion, Monuments de l'Egypte, 4 köt.
A. Wiedemann,
Agyptische Geschichte, Gótba 1884—88; Mahaffy, History berrel Szíriába vonult a törökök ellen (1799 febr.)
of Egypt nnder the Ptolemaie dynasty, London 1899 Milne,
és Jaffa elfoglalása után (márc. 6.) St. Jean d'Acre
History of Egypt under Bomaa rule, u. o. 1898. — E.
mvészetét és vallását illetleg 1. Wilkinson, Erman, (Akka) ostromához fogott (márc. 16.). De Sidney
Brugscb, Wiedemann és Maspero ide vonatkozó munkáit. Smith angol admirális oly hsiesen védte e várat,
Weil, Geschichte des Abbasiden-Kalifats in Agypten, Stutt- hogy Bonaparte elvégre kénytelen volt az éhség
gart 1860; Quatremére, Histoire des Sultans Mamlouks,
és pestis által leapasztott seregét a sivatagon át
Mouriez, Histoire de Méhemet Ali, u. o.
Paris 1837—41
elhalt Musztafa

;

;

;

;

;

:

;

;

;

1855—58 Cameron, Egypt in the nineteenth century, London 1898 Bréhico, L'Egypte de 1798 á 1900, Paris 1901
Dicey,
Milner, England in Egypt, London 1899, 6. kiad.
Story of the Khedivate, u. o. 1902 Budge, The Egyptian
Sudan, its history and monuments, u. o. 1907 Lord Cromer,
Modern E. (1910).
Magyar nyelven: Giesswein Sándor, Mizralm és Asszur
tanúsága a Szentírás mellett, Gyr 1887 Az ó-E.-i halottak könyve, Budapest 1890; Mahler Ede, A régi E.-iak évKörösi László. E. mvéformái stb.. Akad. Értek. 1897
Mahler Ede, Ókori R., u. o. 1909.
szete, Budapest 1898
;

;

;

;

;

;

;

;

Egyiptomi alma (növ.), 1. Solanum.
Egyiptomi bab (növ.), 1. Nelumbo.
Egyiptomi év, 1. Év.
Egyiptomi evangélium, apokrif irat a

II. sz.

közepérl. Krisztusnak egy állítólagos nyilatkozata ismeretes csak belle. Már alox. Kelemen
idézi.

Egyiptomi expedíció néven ismeretes a történelemben Bonaparte Napóleon nevezetes vállal-

visszavezetni Egyiptomba (máj. 17.). Visszatérve,
Abukir mellett (júl. 25.) egy kilcötött török hadat
vert tönkre s hatalmát némileg megersítette. De
helyzete azért nem volt irigylend s mihelyt a
direktórium hanyatlásáról, meg a franciák növekv elógületlenségérl értesült, arra a vakmer
lépésre határozta el magát, hogy titkon visszatér
Parisba. A fövezérletet Kléberre bizta,
maga
pedig, bízván szerencsecsillagában, az rt álló
angol flotta dacára csakugyan hazaért. Távozása
után Kléber Matariah mellett megverte ugyan
a nagyvezért (márc. 20.), de egy fanatikus török
által Kairóban meggyilkoltatott (jún. 14.). A fvezérlet most Menoura szállott, akit az 1801
márc. 1. Alexandriában kikötött angolok Abercromby vezérlete alatt Abukir mellett megvertek
(márc. 21 .). Ugyanekkor a török nagyvezér Kairót
fenyegette. Alvezérei példájára végre Menou

—
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—

—
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hitték. Az B. történetének fólosztása az ország
politikai történetében elfogadott nagy korszakok-

szabad elvonulás föltétele
kénytelea volt
Alexandriában szept. 2. magát megadni,
mire 18,000 emberrel és nagybecs tudományos gyjteménnyel 1801 nov. Toulonba visszaaz E. tehát nem vált
tért. Hadi tekintetben
be, de tudományos tekintetben óriási sikert ért el.
A 4000 éves Egyiptom mesés múltja csak most tárult föl teljes nagyságában a világ eltt. Az expedíció tudományos eredményeirl a következ
vek számolnak be: Description de l'Bgypte (18091813, 2. kiad. 1820-30, 26 köt., 12 köt. acélmetszettel) Histoire scientiflque et militairo de l'expédition fran^aise en Bgypte (1830—36, 9 köt.)
a francia táborkar munkája: L'expédition de
l'Égj-pte (2 köt., 1898—1901). V. ö.Boulay de la
Meurthe, Le directoire et l'expéd. d'Egypte (1885)
Marmont, Bourienne,
Galli, Journal etc. (1883)
Duroc, Berthier, Reynier, Marat és Beauhamais
tábornokok emlékiratai Teicherj Général Kléber
Lacroix, Bonaparte en Égypte (1899)
(1890)
Charles Boux, Les orígines de Texpédltion
d'Egypte (Paris 1910).
Egyiptomi füge (növ.), 1. Ficus.
is

alatt

—
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kal és a dinasztiák sorozatával jelölhet

meg

ehhez járulnak azok a tanulságok, amelyeket a
történeti kort megelz idre nézve kivált a legújabb kutatások (Flinders Petríe, De Morgan) ered-

ményeibl vonhatunk
gibb emlékek

m-

is

le.

Az L dinasztiánál réagyagmvek, kö-

fónmaradtak

:

faragványok, szobrocskák, festmények. Ez az E.
archaikus kora; már az els dinasztiák alatt
az E. magas fejlettségre emelkedett és kivált
monumentális fölfogás dolgában olyan mveket
hozott létre, melyeket a késbbi korok nem értek
utói. A régi birodalom uralkodóinak székhelye,
Memflsz körül (Mejdum, Szakkara, Dahszúr, Abuszír, Gizeh) emelkednek a legrégibb sirépületek.
A gúlák (piramisok), a fáraók temetkezési helyei,
az egyiptomiaknak a halotti kultusszal összefügg legnagyszerbb emlékei. Keletkezésükre
azok a kisebb sírépületek vetnek fényt, amelyeket az ország elkeli a gúlák közelében nagy
számmal építtettek. A masztabák hosszú négyszög alaprajzú épületek, melyek magassága 12
és 3 m., hossza 50 és 5 m. közt ingadozik. Vá-

;

;

;

;

Egyiptomi gém (Buhulcus lucidm [Rafln],
a Gémalakuak (Ardeiformes) rendjébe, a lyogból vagy kbl épültek, rézsút emelked faGémfélék (Ardeidae) családjába tartozó madár- lakkal. Bejáratuk K. felé nyílt. Frészeik: a ká^
nem. A vén hím nászruhában tiszta fehér kon- pohia, mely áldozatok bemutatására, halotti szerállat),

;

tartások végzésére szolgált és gyakran a túlvilágba vezet út jelölésére fülkeszer álaj tóval
volt ellátva ; a szerdáb, mely az elhunyt szobrát
zárta magában, továbbá a sziklatalajba vájt sirüreg, ahová a holttestet helyezték, aknaszer nyílással. Építészeti szempontból e masztabák egyszer mvek, de a kápohiáikat díszít festmények és dombormvek, valamint a szerdábban
lev szobrok által az E. legfontosabb emlékei
közé tartoznak. A masztaba monumentális továbbfejlesztésébl állott el a gúla végleges alakja,
amelynek fejldését egyes elkészít formák jelölik a mejdúmi tagolt, dahszúil megtört és szakkarai lépcszetes gúlák (1. az I. képmellékletet). A

tyát alkotó tollai, begye és válla világos vörhenyos-fakószín lábai barnák, csre sárgás. Cs;

—

rétl farka végéig hossza 45, szárnya 24 25,
farka 10, csre 5, csdje 7 cm. A vének téli ruhában és a fiatalok csaknem tiszta fehérek. A vén
tojó nászruhában hasonlít a hímhez, de dísztoUai
hiányzanak. A Földközi-tenger partjain és szigetein, télen Afrikában honos. Hazánk legdélibb
vidékeire

is

ellátogat nagyritkán.

Egyiptomi írás, 1. Egyiptom.
Egyiptomi jászpisz, a Nílusban gömbalakban
található jászpisz, sárgás, barnás és feketés sávokkal.

Golyós jászpisznak, valamint nüusi kavics-

:

nak is mondják.
Egyiptomi kék, Alexandriában régi egyiptomi

3 fáraója, Khufu, Khafra és Menkaura
gizehi gúlái a legnagyszerbb példái a gúla klaszszikus formájának (1. az I. képmellékletei). A négyzetes alaprajzú gúlák oldalai 42
ó0«-nyi hajláasal emelkednek a sziklába vájt sírkamra fbló.
Magasságuk igen változó a legnagyobb, Khufué,
ellentálló festék.
eredetileg 145 m. magas volt, a legkisebb alig
Egyiptomi kereszt a. m. Antalkereszt (1. c). 10 m. magas. A vályogból és
emelt épület
Egyiptomi kömény, 1. Cuminüm.
finom, sima mészklapokkal van burkolva. A gúla
Egyiptomi méh, 1. Sáraa mékfajok.
hatalmas tömegéhez képest elenyészen kicsiny
Egyiptomi mvészet (4 képmelléklettel). Az sírkamra és a hozzá vezet folyosók különböz
egyiptomi kultúra maradványai közül a mvészet módon, de mindig azzal a célzattal voltak elrenemlékei szólnak hozzánk a legérthetbb, leghatá- dezve, hogy a szarkofágba helyezett holttest megsosabb nyelven. Némelyek közülük a monumentá- közelítését lehetetlenné tegyék. A gúla egyrészt
lis mvészet nagyszer alkotásai és az E. nagy foa sírhely megjelölésének monumentálissá fokolyama, mely aá ország több mint 3 ezredéves egész zott formája, másrészt a halott zavartalan nyutörténetén végigvonul, beláthatatlan számmal galmának lehet legtökéletesebb biztosítása.
hozta létre az egyiptomiak vallásos és politikai éleA régi birodalom szobrászata is már fej lett fortével gzorosan összefügg müveket. AzE. sajátos mában lép elénk a gúlaépít uralkodók korában.
nemzeti jellegén belül, amelynek ismei-tet jelei a Az elre helyezett egyik lábbal álló ós az ül alak,
köztudatba átmentek, a hosszú történet folyamán mindig szigorúan frontális helyzetben, a két
különböz irányok, áramlatok, a fejlettség külön- tipus, amely az E.-ben mindvégig uralkodik. Tekböz fokai mutatkoznak és ha az E. feladataiban, tonikus megkötöttség sajátos módon egyesül valóeljárásaiban, formáiban konzervatívnak is mond- szer részletekkel, képmásszer alakítással. Eröható, még sem oly változatlan, mint azt soká sen stilizált, méltóságteljes íáraószobrok mellett.
4. dinasztia

tárgyakon találták ezt a szép kék színt, melyet
Bestorius állított el. E. egy kalciumrézszilikát
CaOCuOiSiOj, melyet mész, homok, rézforgács
és kénsavas kálium összeolvasztása által nyernek. Kénammonium nem feketíti meg, nagyon

—

:

kbl

f

i
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amelyeket gránitból, dioritból és egyéb kemény sebb templomok. Nem egyhuzamban, egységes
kövekbl faragtak (Khafra szobra a kairói mú- terv szerint épültek a késbbi uralkodók ismézeumban), igen nagy számmal maradtak fönn a telten bvítették, helyreállították, díszítették ket.
IV. és V. dinasztia korától kezdve mészkbl és Nagy kiterjedés épületcsoportok állottak így el,
:

fából faragott képmásszobrok, amelyeket a sírok
szerdábjaiba helyeztek, továbbá az elhunytak kiséröi, a szolgák szobrai. Jellemz és híres müvek Ea-Hetep és Nefert szobrai (kairói múzeum, 1. a

II. képmellékletet), Ka-Aper faszobra (u.o., 1. a III.
képmellékletet) és az egyiptomi szobrászat legismertebb alkotása, a párisi Louvreban lev Ír-

nok szobra (III képmelléklet).

A

frontális tar-

konvencionális ábrázolás mellett is gyakran
megkapó ervel hat a megfigyelés ereje és a
valószerségét még fokozza a polichromia. A legszorosabb összefüggésben állanak a szobrászat és
festészet eszközei azokon a síkábrázolásokon, amelyek oly nagy számmal borítják a sírkápolnák
falait és tartalmilag is az E. legfontosabb emlékei közé tartoznak. Akár festmények, akár valóságos vagy mélyített rajzolatú dombormvek, közös stílust mutatnak. Ez érdekes, gyakran igen
sok alakból álló ábrázolások jellemz sajátsága
az B.-ben kevés kivétellel állandó konvencionális
felfogás, mely a természet finom megfigyelése
mellett is a látható dolgokat, úgy az él testeket, mint azok környezetét, megállapított szabályok szerint részletenként azok legjellemzbb oldaláról mutatja be és így pl. az emberi fej oldalnézete mellett a szemet elölrl, a végtagokat oldalról, a törzset elölnézetben ábrázolja (IV. képmelléklet), a valóságtól tudatosan eltér arányokat alkalmaz és távlati hatások helyett a dolgok
egymás mellé és fölé való helyezésével éri be.
Az E. alapvet tulajdonságai már a régi birodalom korában kifejldtek, lényegükben utóbb is
megtartották érvényüket, de új vonásokkal is bvültek. A sírépítés régi formái mellett a sziklába
vájt sírok divatja kapott lábra és Közép-Egyiptomban, fleg az új fvárossal, Thebával összefüggésben mind nagyobb jelentségre emelkedett.
A sziklasírok, amelyek közül a benihasszániak,
sziutiak ós asszuániak a legnevezetesebbek, berendezésükben a masztabákat követik. Igen ismertek a benihasszáni sírok csarnokszer homlokzatai, 16 oldalú pilléreikkel, az ú. n. protodór oszloix)kkal. A szobrászat terén a fáraók kemény kbl készült nagy szobrai uralkodnak a régi birodalom erteljes realizmusa nagyobb finomságnak,
erösebb részletezésnek ad helyet. Nyilván a középbirodalom korából ered az egyiptomi szobrátás,

de az egyiptomi templomokat jellemz elrendemely már a legrégibb és legszerényebb emlékekben is föltalálható, tovább fejlesztve megmarad. A templom lényeges elemoi az alacsony és sötét szentély, a hajókra osztott oszlopos csarnok és az oszlopcsarnokkal szegélyezett
nyílt udvar. Ez utóbbiak azonban ismételten is
elfordulhatnak és a legnagyobb templom, a
kamaki Ámon-templom, az udvarok és csarnokok valóságos rendszerét mutatja, amellékh3lyisógek, könyvtárak, papi lakások, raktárak pedig
bonyolulttá teszik alaprajzát. A templom fbejárata hatásos módon van kiemelve hatalmas, toronyszer, hornyolt párkánnyal koronázott két
faltömeg (pilon) közt nyílik a kapu, amely fölött
rendesen ott díszlik a szárnyas napkorong. A kapuzat elé helyezett oheliszkek és óriási ül szobrok
még inkább kiemelik annak jelentségét és gyakran szflnxsorok vezetnek hozzá (1. a jf J. képmellékzés,

:

:

letet).

keny.
lopok

sivatag homokja borítja, de
fáraó isteni

nagyszer

feje

a

hatalmának ellenállhatatlan hatású

kifejezése.
Az építészet óriási föllendülése állott be az új
birodalom hatalmas és harcias fáraói alatt. A ré-

gibb korszakok templomainak maradványai elárulják ugyan az egyiptomiak templomópitésének
jellegzetes vonásait, de csak az új birodulom korából maradtak fönn azok a nagyszer emlékek,
amelyeket a fáraók vetélked buzgalma hozott
létre. Théba városa közelében, a mai Karnak és
Luxor községek területén emelkedaek a leghíre-

sr

hogy az egyiptomi oszlopok fejldése
a nagy templomépítkezések idején érte el tetpontját, legnagyobb változatosságát. A régi birodalom pilléreibl már a közép-birodalom idején
kifejlett a lótuszköteg-oszlop, zárt, bimbószer
fejjel, négyzetes abakusszal és kerek bázissal. A
késbbi, változatos formák 3 ftipusra vezethetk
vissza: 1. oszlopok harang alakú fejjel, amely a
lótusz vagy papirusz kinyílt virágjának képére
készült, 2. pálmaleveles oszlopfejjel,3.Hathor istenn maszkjával díszített oszlopfejekkel. A falakat, oszlopokat és mennyezeteket dombormvek
és festmények borították, magukban is díszít hatású hieroglifek és gazdag ornamentika, amely a
sírokban isnagy szerepet játszik ("i. képmelléklet).
skori geometriai motívumokkal a legváltozatosabb növényi formák sajátos módon egyesülnek
azok az ornamentarka polichromiával
és
tális elemek lépnek föl, amelyek a növényi díszía rozetták,
tésbl soha többé ki nem vesznek
palmetták, volúták, stb.
és jellemz,

—

—

:

A kamaki nagy Ámon-templomot

;

szat legnagyobb méret alkotása, a körülbelül
20 m. magas gizehi szfinx, mely az eleven sziklából van kifaragva. Megrongált oroszlántestét a

A templomok bels térhatása nem jelentéAz egyenes architrávokkal összekötött oszsokasága a mvészi hatás f tényezje

Amenem-

I.

hat (XII. dinasztia) alapította, de a késbbi dinasztiák, st még a római császárok is építettek
e

nagyszer mvön. Ugyancsak Theba

állott

a luxori Ámon-templom, melyet

területén

III.

Amen-

hotep építtetett újjá (I. képmelléklet). Ugyan alapította az elefantinei kis templomot. IV. Amenhotep, az egyiptomi vallás nagy reformátora, új
városában, a mai Tell-el-Amarnában templomot
is építtetett,

amely

gondolatokat mutat.

építészeti szempontból is új
XIX. dinasztia nagy fáraói,

A

Széti és II. Ramszesz, az építkezés terén is rendkívüli tevékenységet fejtettek ki. Alattuk épült
az abidoszi nagy templom. II. Ramszesz templomépületei hosszú sorából különösen sajátos sziklatemplomai válnak ki és köztük fleg az abuszirabeli nagytemplom, a sziklába vájt építés legnagyszerbb példája a homlokzatát díszít óriási szobrokkal (IV. képmelléklet), de sajátszei- thebai
I.

EGYIPTOM
í.ÍjIií^'-U

A

g'izelii

nagy gúlák.

Mennyezetfestmény egy thébai sírkápolnábaa.

tEgyiplomi mvészet' cikMicz.

//

f
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I.

A Inxori templom advara

A

és

elcsarnoka.

saqqarahi lépcszetes gúla.

RÉVM NAQV LEXIKONA

EGYIPTOMI

MVÉSZET

Ra-Hetep hercear és Neíeit hercefnó

I

siobr.i'.

A karnak! templom fbejárata.
•E^iptomi mtkémel' eOUkea.

RéVM HAOV L£xa(ONA
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III.
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Ramges abarimbeli sziklatemplomának homlokzata.
r£vm naov

lexikona.

Egyiptomi

mvészet

Egyiptomi nemzetk. vegyes bíróság
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sírtemploma (Ramesseiim) is, míg UI. Ramszesz zatosak. Figyelemreméltó a bútorlábak zoomorf
medinehabul sírtemploma részleteiben már ers alakítása. A fát gyakran arannyal is borították,
az új birodalom nagy
uralkodói alatt a szobrászatban és festészetbon is.

üj vonások

tnnek

Az iparmvészeti készítmények között igen ismertek az illatszerekhez
való) elefántcsontból vagy fából faragott kanálelefántcsonttal berakták.

eldurvulást mutat.
fól

falait borító nagyméret kák, amelyek nyele gyakran figurális ábrázoláképekben mutatják be a sokkal van ellátva, vagy éppen nagy találékonyfáraók hadi tetteit, a különböz etnográfiai típu- sággal alkalmazott állat- vagy emberalakokat
kivált az al- mutat óriási mennyiségben maradt fönn továbbá
sokat és a sírkamrák festett dísze
a régi merev- a skarabeus, a ganajtúró bogárnak kbl vagy
sóbb néposztályok ábrázolásában
séggel szemben nagyobb szabadságot, természe- fayenceból többé-kevésbbé gondosan elállított ábtességet mutat. Képekkel díszített papiruszkéz- rázolása, az egyiptomiak szent jelvénye, melyet
iratok is fönmaradtak ebbl a korból a halotti a bebalzsamozott holttest szívének helyére tettek.
szertartásokra, túlvilági életre vonatkozó iratok Az egyiptomi iparmvészet különböz ágait jel(halotti könyv). A nagy építészeti vállalkozások- legzetes példákban mutálja be a Magyar Nem-

A templomok küls

dombormvek

óriási

—
—

;

:

is nagy feladatok- zeti Múzeumban lev Delhaes-féle gyjtemény.
Amenhotep medinehabui szob- Itt, valamint a budapesti tudományegyetem
rai (Memnon szobra), II. Ramszesz szobra a Ra- Beöthy-féle gyjteményében különböz korbeli
messeumban a 20 m. magasságot közelítik meg. szobrászati emlékek is láthatók.
Az egyiptomi történet kés korából származó
Igaz, hogj'^ a kemény kanyag megmunkálásának tökéletessége mellett a formák olykor már mvek általában a régi gondolatok, típusok isüresekké válnak, de II. Ramszesz korának szobrá- métléseit mutatják, idnkint archaiszíikus célzatszatát még a legkedvezbb oldalról mutatja be a tal is, fokozódó fejlettség technikai kivitelben,
nagy fáraónak a torinói múzeumban lev szobra de gyakran már üresen, modorosan. A mvészeti
tevékenység fleg az uralkodók új székhelyéhez,
(II. képmelléklet).
Az új birodalom idejében lendül föl a palota- Szaisz városához fzdik. Jellemz alkotása a

kal kapcsolatban a szobrászat

ban részesül.

III.

építészet is, a korábbi házépítéssel összefüggésben, minthogy azonban az egyiptomiak lakásaikat vályogból építették, az adatokat nagyobbára
csak képes ábrázolásokból meríthetjük és csak a

kés
mely

kornak a Philae szigetén lev kis templom,
részleteiben a régi mintákra támaszkodik,

£iz elrendezésben és ílépítésben már sok önkényességet mutat (IV. képmelléMet). Nem vállegújabb ásatások derítenek több fényt az E. ez tozik meg az E. hagyományos jellege a görög hóágára is. A házak, paloták néha emeletesek vol-, dítás idejében, a Ptolemaiosok korában, majd a
tak, a falakat festett dísz borította. Az eh-endezés római császárság alatt sem. A görög mvészettel
a szükséglethez képest többé-kevésbbé gazdag. A való érintkezés nem maradt nyomtalan, de lényepaloták, nagy termeikkel, ebédlikkel, könyvtár- gében nem változtatta meg az E. irányát, mely
szobáikkal. stb. a nagy tomplomok alaprajzaira még az utolsó korban is a régi csapáson haladt,
viszont az E.-nek fontos szerepe volt a helleniszemlékeztetnek.
Az iparmvészet egyes ágai a régi birodalom tikus és kivált az alexandriai mvészet kialakuidejére mennek vissza, melybl fleg a képes áb- lásában. Az alexandriai iparmvészet nagy fölrázolások maradtak reánk, míg a késbbi korsza- lendülése a régi egyiptomi hagyományokra vekokból, különösen az új birodalom korából, midn zethet vissza. A Ptolemaiosok korának nevezeaz iparmvészet is hatalmas lendületet vett, ma- tes emlékei a sopronvmegyei Egyed községben
guk a készítmények is rendkívüli nagy számmal talált és nyilván a Kr. e. III. sz.-ból származó
ismeretesek. Már a középbirodalom dahszúri ki- pompás kanna és medence, melyeket a Magyar
rályi sírjaiban lelt ékszerek az ötvösség nagy fej- Nemzeti Múzeumban riznek. A keleti népek régi
lettségérl tanúskodnak és mind a színes zománc, mvészetének egyéb ágai mellett az E. régi hamind a filigrán fontos szerepet játszik. Még vál- gyományainak is fontos szerepe volt a keresztény
tozatosabbak az I. Áhótep királyné sírjából meg- mvészet kialakulásában. L. Ókeresztény mvélep számmal elkerült arany-, ezüst- és bronz- szet.
Irodalom. Lepsias, DenkmSIer ans Agypten nnd Athiotárgyak, amelyek a legváltozatosabb formákat ós
pien, 12 köt. Berlin 1849 — 58; Prisse d'Avennes, Histoire
technikai eljárásokat mutatják. A bronzöntós is de Art Egyptien d'aprés les moauments, Paris 1847 78
kifejldik a trébelés és szögecselés után II. Ram- Perrot Chipiez, Hist. de l'art dans l'antiquité I. a. o. 1882 KöSpiegelberg, Gesch.
rösi, Egyiptom mvészete. Bpest 1898
szesz bronzszobrocskája a legrégibb üres öntvény
Sgyptischen Kunst, Leipzig 1903 Capart, lics débnts
utóbb a bronz igen fontos szerepet játszik a kis- der
de l'art en Égypte, Brnxelles 1901; u. a., Lart égyptien,
plasztika torén, amelyen csak a jellegzetes zöl- 2. kiad., a. o. 1909—11 Bissiog. DenkmSIer Sgypti^cher
a. a. Die Kanst der altot
des kék szín fayence (ú. n. egyiptomi porcoUán) Hkulptar, München 1906 köv.
2.
kiad. Leipzig 1911
Maspéro, L'archéologie
vetekedhetik vele (mebti szobrocskák végtelen Agypter,
égyptienne, 2. kiad. Paris 1907
Flinders-Petrie, The árts
tömege). Fayenceból kfezülnek az edények, st ék- and crafts of ancient Egypt, Kdinburgh— London 1H09.
szerek is az új birodalom idején tarkaság lép a
Egyiptomi nemzetközi vegyes bíróság (franc.
kék szín helyébe ós fayenceból színes, képes fal- Iribitnal mixte intern af ionalj ném. Internatioburkolatokat is készítenek. Az üveg már az ar- naler gemischier Geri'htshof). A konzuli bíráschaikus korban is elfordul és a tarka palackok kodásnak (1. 0.) Egyiptomban való terjeszkedése
és üveggyöngyök Egyiptomból világszerte elter- és a konzuli bíráskodással összefügg visszássájedtek. A bútorokat képes ábrázolásokból ós sí- gok arra indították az európai hatalmakat, hogy
rokban fónraaradt egyes leletekbl ismerjük
Egyiptomban a konzuli bíróságok, illetleg a
különös^O {^z ágyak és gzékek formái igen válto- helyi bíróságok hatáskörét korlátozzák s ezen bi-

de

—

l

:

;

;

:

;

;

;

;

;

;

—

Egrylptomi nyelv és irodalom

róságok hatáskörébl kivett ügyeket egy új bíróságra ruházzák át, amely mködését 1876 febr.
1-én kezdte meg. Három els folyamodású vegyes
bíróság van Egyiptomban, nevezetesen egy-egy
Alexandriában, Kairóban és Mansourahban. Ezekhez csatlakozik az Alexandriában felállított felebbviteli bíróság. Az els folyamodású törvényszékeknél a határozatokat ötös tanácsban hozza
három külföldi s 2 egyiptomi bíró. A felebbviteli
bíróságnál alakított nyolcas tanácsban öt idegen
és három egyiptomi bíró van. A vegyes bíróságok
hatásköre kiterjed a különböz honosságú külföldieknek egymásközti, valamint külföldiek és
"egyiptomiak közt felmerült polgári és kereskedelmi ügyekre, kivéve a személyállapotra vonatkozó ügyeket továbbá az ingatlanokra vonatkozó
összes perekre s a rendri kihágásokra. Bntettek
és vétségek esetében csak akkor ítólkezhetik a
vegyes bíróság, ha ezeket a vegyes bíróság tagjai
maguk követték el, vagy ha azokat ellenük
követték el. Az egyiptomi vegyes bíróságok fennállása 1915 febr. 1-éig meg van hosszabbítva (v. ö.
20899/1910. 1. M. sz. rendeletet, Igazs. Közlöny
;

XIX.

A

évf. 9. sz.).

Egyiptomi zene
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— még ez

juk

sem

volt az eredeti irat,

hanem

egy még sokkal régibbnek másolata. Címe: «A
gyógyszerek elkészítésének könyve, emberek minden testrésze számára ». A belgyógyászat sokkal magasabb fokon állott az egyiptomiaknál
meg az ókor többi népeinél is, mint a sebészet.
Legbiztosabb adatok a régi egyiptomiak sebészámos eszköz és
szer, amit több múzeumban, különösen Berlinben
nagy számmal riznek lancetták, pincetták, katéterek, specula uteri stb. Aránylag igen magas fokon állott náluk a szemészet.
Egyiptomi porcellán, finom, gazdag kovaföldtartalmú világos kék vagy zöld mázos terracotta,
melybl a régi egyiptomiak edényeket, kivált pedig kisebb bálványokat készítettek. Ez agyagtárgyak cseng hangzásnak, azért nevezték el por-

m-

szetére vonatkozólag a
:

cellánnak.

Egyiptomi sáska (Acridium tataricum
1.

L.),

Sáska.

Egyiptomi sötétség, közmondásossá vált kifenagy sötétségre a Szentírás, nevezetesen
Mózes II. könyve alapján, amelyben az Egyipkonzuli bíróságok hatásköré- tomra mért tíz csapás között a három napig tartó
jezés a

sr

ben eszerint Egyiptomban nem maradt más, mint
sötétséget sorolja fel.
a konzul védelme alá tartozó egyének egymásEgyiptomi szembetegség, 1. Trachoma.
közti polg. és keresk. ügyeiben való bíráskodás,
Egyiptomi Szudán, 1. Szvdán.
ezeknek az egyéneknek személyállapotára vonatEgyiptomi vallás, 1. Egyiptom.
kozó, végül ugyanezen egyéneknek bncselekEgyiptomi zene. Az ó-egyíptomiak épúgy, mint
ményeire vonatkozó bíráskodás, feltéve, hogy e utánuk a görögök, a zenét a legnagyobb becsben
bncselekmények nem kihágások, ill. nem irá- tartották s alatta a tudományok, mvészetek s
nyultak a vegyes bíróság tagjai ellen.
mesterségek összességét értették. A zene hét fEgyiptomi nyelv és irodalom, l. Egyiptom. nangját már ismerték és szoros összefüggésbe
Egyiptomi orvostudomány. Az orvoslástan hozták az akkor ismert hét planétával, melyeka legrégibb idkben az egyiptomiaknál is szoros rl a hét napjait is elnevezték. Ó-B. nem maradt
összefüggésben volt az istentisztelettel: áldoza- fenn, csak következtethetjük a fenmaradt képektok, imák, inkubációk voltak a legfontosabb bl, hogy többszólamú volt (polifon). Reliefeken látgyógyszerek. Imhotep, Ptah fia volt az egyipto- ható csoportok zenészeket ábrázolnak, egyszerre
miak Aesculapja ftemploma Memfiszben volt, mködve különféle húros, fúvó- és üthangszere-

f

;

ken. Találtak képeket, hol az egyik alak ül helyzetben fuvolázík, a másik pedig eltte térdelve
Menéstl, a tu- több húrral ellátott hárfán játszik két kézzel, ami
Karnakban még most is fennáll.
dományok és mvészetek feltalálójától, maradt önálló dallamra és harmóniai kíséretre enged köhátra a 42 szent könyv Emhre, melyekbl 16 a vetkeztetni. Tetrachordjaik (l.o.) elméletét Pythagyógyászatra vonatkozik. A gyógytudományt ép goras Görögországban is meghonosította, az egész
úgy, mint a jogtudományt és matematikát is azon görög zenerendszer abból fejldött ki. A hót napiskolákban tanították, ahol papjaikat képezték ki. jait szintén a Tetrachordról nevezték el s húros
Innen azután a legügyesebb ifjakat Memflszbe hangszereiket, mint a lírát, hárfát, khitarát eszeküldték. Minden orvos egy papi kollégiumhoz rint hangolták, a mi lefelé számított ötöd körünk
tartozott, azonban családjával saját házában la- (Quínten-Círcle) értelmében

hol egyúttal a leghíresebb orvosi iskolát is találjuk. Egy másik gyógyisten, Ghumsa temploma

—

:

A

betegek els sorban is a templomhoz forahonnan azután betegségüknek megfelelleg vmelyik orvoshoz utasították. HonoráriumBurda. CaUtörtök. Péntek. Szombat.
Vas&map. Hétf, Kedd.
ként ajándékot kellett adniok a templomnak,
mibl azután az orvosokat fizették. A terápia leg- Az Ó-egyiptomiakat különféle hangszerek feltafontosabb részét a díetetika képezte fürd, test- lálóinak és tökéletesítinek is tartják, kiktl azok
gyakorlatok, a székürülós szabályozása stb. Bon- a zsidók-, a keleti népek-, a görögök- s a rómaiakcolástani ismereteloiek még a legcsekélyebb nyo- hoz, végre pedig a keresztény népekhez is átszármait sem találjuk. A legfontosabb források, me- maztak. Sesostris, a nagy egyiptomi király eltt
lyekbl adatokat meríthetünk az egyiptomiak 1500 évvel a zene mvelése már magas fokon állegrégibb orvosi ismereteirl, több ránk maradt lott a következ hangszerek voltak divatban a
papirusz, ezek közt pedig els helyen áll a feltalá- lant (lyra), melynek húrjai idnkínt háromról 12—
a
lójáról és kiadójáról elnevezett Ebers-fé\e, melyet 21-re is felszaporodtak, még ma is divatozik
Lipcsében riznek. Ez Be-ser-ka (Amonofls) ki- dob minden faja a küH eredetileg görbe tehénrály ideje alatt, tehát 3500 évvel Kr. szül. eltt szarvból készült, a trmnUia hol fából, hol agyagmint benne feljegyezve talál- ból, késbben pedig ércbl is. A rómaiak híres
kelt. Azonban
kott.

dultak,

1

:

:

;

;

;

—
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Egy ismeretlen

—

Egryleti

tornászás

katonai hangszere: a huccina is az egyiptomi zottságot alkotott s hivatalosan gyjteti és kia fuvola Herodotos adatja a vonatkozó statisztikai adatokat. Az E.trombitától vette eredetét
szerint 450 évvel Kr. e. már szélesen el volt ter- mozgalom az Országos Magyar Gazdasági Egyejedve s annyira kedvelt, hogy vele királyok is sületet is foglalkoztatja.
Okai : erkölcsiek és gazdaságiak. így a vidéfoglalkoztak a hárfa a legnépszerbb hangszer
a systrum (csörg) a mai Egyiptomban is divat kenként szokásos korai nsülés, a fiatal anyának
testi leromlása, a szüli háznál maradó fiatal hában van.
A régi B.-nek még legtöbb maradványát lehet zasok gazdasági függése, törekvés a vagyon egyfeltalálni a Berábráknál és Dongola lakóinál (a ben tartására, az egy gyermek részére fennálló
régi egyiptomiak leszármazottjainál) lira H D E katonai szolgálati kedvezmény, a nagy család
húrjain folyton ismétld bevezetést játszanak a gondozásának nagyobb terhétl való félelem stb.
dalhoz, míg a jobb kézben plektrummal a legalsó Ezért az Országos Magyar Gazdasági Egyesület
Gr húrt pengetik. Rendesen ketts kar énekel válta- szociális bizottsága 1910 március 2án tartott
kozva, s táncközben tapsolnak, lábaikkal toppan- gylésén a következket javasolta A lelkészek
tanak, éles ritmusban. A mai Egyiptomban a ma- oktassák ki a népet az E.-rendszer erkölcstelengasai)b társadalmi rétegek egészen a török és ségére. Az örökösödési rendszer legyen olyan,
amely a vagyon szétforgácsolását több gyermeka nemzetközi zene befolyása alatt állanak.
Egy ismeretlen, Mikszáth Kálmán (1. o.) irói nél is meggátolja (törzsöröklés). Telepítéssel és
parcellázással s a jövedelmezbb gazdálkodással,
álneve.
állami munkaalkalmakkal tegyék lehetvé a szaEgyistenhivés, 1. Monoteizmus.
Egyivarú virág az, melyben csak az egyik porább népesség megélését. A védertörvény ne
ivar, a hím (porzó) vagy csak a nö (term) fejl- az egy gyermekes, de a több gyermekes atya
dik ki. Ez az egyivaruság, diclinia (1. o.). Ellen- gyermekét részesítse szolgálati kedvezményben.
téte a kétivaruság (1. o. és Ivar megoszlás). Jelen- A büntettörvénynek a magzatelhajtást tiltó §-ai
szigorúan alkalmaztassanak. A fogamzást gátló
tségét 1. Beporzás.
szerek tárgyában kiadott 90,981. VII. 1901. sz.
Egyj egy rendszer, 1. Közraktári jegy.
belügyminiszteri rendelet szigorúan végrehaj
Egykamararendszer, 1. Országgyiués.
;

;

:

:

Egykarú emelty., 1. Etnelö.
Egyke a. m. egy gyermek. E.-rendszer az a

tassék.

Az E. -ellenes mozgalom ellen a szociáldemokhogy rata sajtó koréból támadt ellenhatás, mely a mozmár egy gyermekük, különösen fiuk galmat azzal gyanúsítja, hogy agrárérdekbl csuszületett, házass^uk további szaporaságát mes- pán az olcsó munkaer szaporítását kívánja. Elterségesen meggátolják. Az E.-rendszer eredmé- méleti ellenzje a feminista vezérek részérl
nyében a népszaporodást csökkenti, st a népes- propagált ú. n. neomalthusianismus, mely a foség fogyásához vezet s ezért súlyos társadalmi gamzás meggátlását a nö egyéni jogának tartja.
baj. Hazánkban a népszaporodás csökken arány- Orvosi körökbl is szólaltak fel a mozgalom esetszama irányította rá a figyelmet. Míg 1900. a 10 leges túlzásai ellen, reá mutatva azokra az egészévi szaporodás lO'SVo-ottett ki, az 1910. évi nép- ségügyi szempontolcra, melyek az E.-t bizonyos
számlálás adatai szerint ez a szaporodás csupán körülmények közt indokolják, s arra, hogy a nénem tekintve a nagyarányú kiván- pesség fogyását a nagy gyermekhalandóság is
S'S'/o, ami
dorlást
a születések számának csökkenésébl okozza, s a küzdelmet ez ellen is keU irán3rítani.
Irodalom. Széchenyi Imre gróf, A« E., Budapest 1906
ered. Az E.-rendszer fként a Dunántúl van elBoday Dess, Az E. Barnnya vármegyében (A vármegye
terjedve, ahol az 1906. évrl gyjtött adatok szeE.-nagybisottságának megbízásából kiadott monka) Ssaprint az évi 39'2 átlaggal szemben 1000 lélekre lonczay M., Az B. Somogy vármegyében, Kaposvár 1909
csak 37*3 születés esett s ez az arányszám is Nenbauer P., Kisbirtokosaiak egygyermekreodssere kfilö:

vidékenkint
a szülök, ha

—

elterjedt

sajnálatos szokás,

—

;

:

állandóan csökken. A tipikus E.-vidékeken So- nójen Somogyban, Magyar Társadalomtndományi Szemle
1909; Cbrles de Balás. De la natelité redoite. Revne de
mogy, Tolna, Baranya egyes vidékein, különösen Hongrie 1910; Barcza Imre, Az E. irodalma, 1911.
az Ormánságon, fleg magyarajkú, református
Egykét nap, hét, hó, év. A kereskedelmi jogvallású, viszonylag vagj'onos lakosság közt, a ban, ha a kötelmi ügylet teljesítése akként
születések arányszáma helyenkint 15'8-ra esett, igértetett, hogy annak egy-két nap, hét, hó, év
ami nem fedi a halálozások arányszámát, s azért alatt keU történnie, az «egy-két» kifejezés alatt
az ily községek lakossága lassú kihalásban van. két nap stb. értend. Éppen úgy a « néhány* kifeÁltalában E.-tünetnek azt fogadják el, ha a 6 jezés alatt is. (Keresk. törv. 321. §-a.)
éven aluli gj'ermekek száma a felnttek számáEgylaki, az a növény, amelynek virágai egynak 16o/o-át meg nem haladja. A 6 éven aluli ivarúak (1. o.), de úgy a hím (porzós), mint a
gyermekek száma országos átlagban 16<>/o Ba- (terms) virágok egy egyénen vannak. így a kuranya vármegyében 131»/o, a vmegye E,-vidékein korica (Zea Mays) porzós virágai a szár csúcsán
lOo'o.
lev virágzatban, terms virágai pedig a leveGróf Széchenyi Imre volt egyike az elsknek, lek hónaljában levö virágzatban (kukoricacsö)
aki, mint Somogy vm. közgazdasági eladója, a vannak elhelyezve.
közfigyelmet az E. kérdésére felhívta. Somogy
Egylakúak (döv.), 1. Egylaki.
vm. törvényhatósági bizotts^ 1907 május 6-án
Egy látcsöves úr, Kürthy Emil (1. o.) Írói
tartott közgylésébl az E. ügyében az ország- álneve.
gyléshez feliratot intézett, s ezt a többi törvényEgylet, 1. Egyesület.
hatóságnak megküldte. Több törvényhatóság, így
Egyleti házak. 1. Egyesületi házak.
különösen Baranya vm, törvényhatósága E.-biEgyleti tornáazás, 1. Egyesületi tomászás.
:

n

;

5—

—
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Egyoldalú

Egymásmellé kapcsolás vagy párhuzamos ban állanak
kapcsolás keletkezik, ha galvánelemek ogynemft
sarkait, vagy lejdeni palackok egynem (bels ill.
küls) fegyverzeteit kapcsolják össze vezetöleg.
Ez esetben az elektromotoros er vagy potenciálkülönbség nem növekedik, de az áram intenzitása
fokozható. Ha galvánelemeket úgy kapcsolunk
egybe, hogy az egyiknek pozitív sarka mindig a
következnek negatív sarkával függ össze vezetöleg, akkor a kapcsolást egymás utáninak nevezzük.
Egymásután kapcsolás, l. Egymásmellé kapcsolás.

Egy nagyvilági
fánia

(1.

0.) irói

hölgy,

Wohl Janka

és Ste-

álneve.

Egynapéltü kérész (állat), 1. Tiszavirág.
Egynapi liliom (növ.), 1. Hemerocallis.
Egynapos virág (aöv.), l. Efemer virág.
Egynejüség (monogámia), a házaséiotnek az
az erkölcsi és törvényes szabálya, hogy a férfinak
csak egy

él

felesége lehet. A civilizált államok
tartják a házasélet alapelvének.

mind az B.et

Ellentéte az alacsonyabb civilizációjú népeknél
divó többnejség (poligamia). Az E. magánjogi
és büntetjogi védelemben részesül. A házas ember újabb házassága semmis (1894. XXXI. t.-c.
12 §). Aki ketts házasságot (bigámia) köt, büntetés alá esik (1878. V. t.-c. 251. §).
Egynyári növények (egyéves növ,, plantae
annuae), egy tenyészeti idszakon belül levelet,
virágot és termést fejlesztenek és azután elhalnak, pl. a mák, kender, tök. Jelük 0. Az B. élete
nem tart 12 hónapig, st nem ritkán csak néhány
nap vagy hét alatt bevégzdik, pl. a daravirág (1.
Efhner növények). Némely B. már szkor kicsiráznak, azután áttelelnek és a következ évben
virítanak és teremnek, pl. szi búza, szi repce,
általában az szi vetés, szemben a tavaszi vetéssel.
Ezeknek fejldése nem tart 12 hónapon túl, de
két naptári évre esik és ezért kitelel E.-nek
mondják. L. Élettartam.

talaj

egyébként határozottan elvetend
gazdálkodási rendszer.
Egynyomású gyorssajtó, az olyan gyorssajtó,
;

melynek egy nyomóhengere
zete van,

1.

s

egy festékszerke-

Gyorssajtók.

Egyoldalas nyomtatványok, azok az ívek v.
melyeknek csak egyik oldalára nyomtatnak és melyeknek tartalma rendesen önálló egé-

lapok,

—

A legrégibb nyomtatási kísérletek
a könyvnyomtatás feltalálása eltt
készültek
ily módon. Mióta azonban a gyorssajtó segélyével
a nyomtatvány mindkét oldalának nyomása lehetvé vált, az B. csak a falragaszokban, önálló
képes ábrázolatokban stb. maradtak fenn. L. még
szet képez.

—

Anopisztografikus nyomat
Egyoldalú jogügyletek, azok a jogügyletek,
amelyek lótrejöveteléhez, tehát a jogügylettel
elidézni kívánt jogi eredmény létesítéséhez egy
személy akaratnyilvánítása elegend. Egyoldalú
jogügylet pl. a végrendelet és rendszerint a felmondás. L. még Jogügylet.
Elgyoldalu kötelem, szerzdéssel létesített az
a kötoimi viszony, melynél fogva csakis az egyik
fél vállal kötelezettséget, csakis ö adós, a másUc
fél csak hitelez. Ilyen pl. az ajándékozási szerzdéssel V. a kezességvállalással létesült kötelem,
melyben a megajándékozottnak, vagy annak, akinek javára a kezességet vállalták, csupán követelése van a másik féllel szemben, de
maga a
kötelem alapján nem tartozik. Ezzel szemben a
kétoldalú, v. viszonos, kölcsönös kötelmet olyan
szerzdéssel létesítik, melyben mindegyik fél a
másik féltl szolgáltatást köt ki, de ezért magát
ellenszolgáltatásra kötelezi, tehát mindenik fél
hitelez és egyszersmind adós. Ilyen pl. a vételszerzdés, melyben az eladó aZ árúval tartozik és
az árt követeli, viszont a vev az árút követeli
és az árral tartozik. (Egyoldalú, kétoldalú szer-

zdés).

Egyoldalúság, az ember szellemi fejldésében
valamely egyes tulajdonságnak, tehetségnek, teEgynyomású gazdaság, a gabonagazdaságok vékenységnek, érdeknek a többiek rovására való
tizemi"endszeróhez tartozó azon gazdálkodási mód, ers kidomborodása, uralkodóvá válása. Mennél
amelynél a szántóföldön évrl-évre ugyanazt a értekesebb és gyümölcsözbb az a tulajdonság,
gabonát termelik, amint az nagyobb kiterje- tehetség stb., mely így a többiek felé emelkedik,
désben Szicíliában, Görögországban és Egyip- annál inkább meg fogjuk ezt az B.-ot bocsátani,
tomban látható, hol bizonyos földeken évszázadok habár mindig magasabbra fogjuk azt az embert
óta folyton csak szi árpát, másokon csak szi becsülni, ki mindenoldalú harmonikus képzettbúzát termelnek, v. hol a könnyebb homoktalajt ségre törekszik. A mai korban, midn a munkafolytonosan rozstermelésre használják ide tarto- megosztás mind kisebb térre szorítja az egyént, az
zik az amerikai búzatermelk és búzakirályok gaz- E. gyakoribb, mint régebben, mikor a mvészet,
dálkodási módja is, akik búzát egymásután 10—20, tudomány s gyakorlati tevékenység terén a speciást 30 éven át termelnek, a búzatermelést csak lizálás nem volt meg ilyen nagy mértékben. Igen
hosszabb idközben szakítván meg ugartartással energikus szakbeli tevékenységgel gyakran együtt
V. más növények termesztésével. Ezen gazdál- jár az E., mely Uy esetben feltétlenül többet ér,
kodási mód hátrányai szembeötlk, s fképen ab- mint a fölszínes, következetesség nélkül való kapban állanak, hogy a talaj term erejének kihasz- kodás.
Egyoldalú talaj, az a talaj, melyben a föalkotó
nálása nagyon egyoldalú, hogy a munkák eloszlása nagyon egyenetlen, a kárveszély igen nagy részek az agyag, a homok s a televény nincses a jövedelem bizonytalan és felette ingadozó. Meg- nek meg kell arányban, hanem egyik vagy
felel trágyázás hiányában ez a zsaroló rendszer másik alkotórésze túlsúlyban van, mint ez a futórövid id alatt a talaj kimerülésére vezet, s leg- homoknál, a tzegnél s a mésztalajnál az eset.
feljebb oly extenzív viszonyok közé való, hol az Az E.-ok V. terméketlenek, v. csak kevés termegyoldalú talaj s a rendetlen klíma a változato- képességgel bírnak s egyoldalú használatot engedsabb termelésnek, fejletlen közlekedési viszonyok nek meg talajkeverés által azonban ezek gyakpedig különféle termények értékesítésének útjá- ran kitn termert nyernek.
;

:

;

—
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Egyoldalú trágyák, mindazok a trágyaszerek,
amelyek csak egyféle anyagot tartalmaznak s így
csak egyoldalú hatást gyakorolnak ilyenek leginkább az ásványi eredet trágyaszerek. Tisztán
nem, hanem csak az istállótrágya kiegészítéséül
;

használják. L.

Egyöntet

Mtrágya.
ami tartalmilag

is egységes jelleget mutat. Ellentéte a
laza kapcsolatú, az összefüggéstelen, a szaggatott.
Egy pap, Szeberényi Lajos (1. o.) írói álneve.
Egypatások (Solidwngula, áiiat), a Ló-félék

zásában

(EqiiMac) régibb neve. L. Ló- félék.

Égyptienne

(franc,

Egységes

id

némbl, vagyis gyalogságból, lovasságból ós tüzérségbl, továbbá a szükséges segédfegyvernemekbl, intézetekbl és vonatrészekbl állván, már
egész ütközeteket is önállóan vívhat. Hadászati
E. gyanánt a gyalog és lovas hadosztályok szerepelnek ezek az egyes tagok, melyekkel a magasabb hadvezetség számol. Közigazgatási E.-ek
az önálló számadó testek, tehát az ezredek, esetleg
önálló zászlóaljak stb. Végül szervezeti E. azon
magasabb test, mely az egész hadsereg szervezeténél szolgál alapul. Ilyen a legtöbb hadseregben
a hadtest, némelyeknél, így pl. a japánoknál is, a
hadosztály, miután náluk hadtestek nincsenek
;

és formailag
egységes, tehát gondolati alapját illetleg, valamint részeiben szorosan összetartozik s feldolgo(észt.),

—

ejtsd: ezsipszjen),

a nyom-

szervezve.
5. E., jogi értelemben,

1.

Bnhalmazat, Jog-

dászatban latin jelleg betünem, melynek nincse- ügylet.
Egység a különféleségben (észt.), régebben a
nek finom vonásai, hanem a bet vonásai egyenletesen vastagok. E lexikon rendes címszavai e franciáknál és németeknél divatos meghatározása
volt a szépnek, mely eszerint bizonyos közép a
betüfajból vannak szedve.
mer egység s a mer különfeleség közt. Az egység
Egyptom, 1. Egyiptom.
Egység, 1 filozófiaié delemben igen fontos foga- nem nyújt változatosságot s nem kelt érdekldést
lom a filozófia több ágában, fkép a lélektan- a különf eleség szórakoztat, de ha rend s áttekintban, logikában, ismerettanban és metafizikában. hetség nincs benne, zavaros összefüggetlenséget
Az egység fogalmának általában legmélyebb for- mutat s a könnj'ii felfoghatóság feltételeinek nem
rása az a tény, hogy azon egy tudatban többet felel meg. Bár a fenti meghatározás ma többé
foglalhatunk össze egybe, ami nélkül az B. szó- nem elégít ki, mégis kétségtelen, hogy E. a tetszésnak semmi értelme nem volna. A tudományos nek esztétikai értelemben is fontos feltétele. Csakismeretek egységének kifejezése a rendszer. A hogy nem egyedüli feltétele s nem is csupán az
filozófiának tendenciája az ismereteket mind a esztétika körén belül bir érvényességgel.
Egységár, az a pénzösszeg, amelyéi-t az üzleti
rendszer egységében összekapcsolni.
2. E., a mérésnél az a mennjaség, mellyel a életben a vállalkozó, szállító vagy keresked a
megmérend mennyiséget nagyságára nézve ösz- költségvetésben megszabott minség ós méret
szehasonlítjuk. Az E.-nek egynemxmek kell lenni alapján, megállapított idre, bizonyos anyag vagy
a megmérend mennyiséggel. Igen nagy, vala- mimkateljesítniény mértékegységét (1 kg., 1 m.,
mint igen kis számok elkeiülése végett ugyan- 1 m*, 1 L. stb.j szállítani vagy elvégezni hajlandó.
azon mennyiségek mérésére többféle E.-et szokás Az egységár magában foglalja az anyag értékét,
a beszerzési, szállítási, elhelyezési költségeket, a
használni. Ezek egyikét alapegységnek nevezzük
a magasabb E.-ek az alapegj'Ségnek bizonyos befektetett tke kamatját, a vállalkozó kockázatöbbszörösei, az alacsonyabb E.-ek viszont bizo- tát és hasznát. Ers verseny az E.-akat leszorítja
nyos aliquot részei. Pl. az idmérésnél alapegy- s így nagyobb munkáknál célszer njilvános árségnek az órát tekintvén, a magasabb egységek lejtést hirdetni. A kartel az E.-akat önkényesen
szabja meg. L. még Költségvetés.
nap, hónap, év, évtized stb. az alacsonyabbak
Egységes idö, zónaid, a Föld nagyobb terüleporc, másodperc. Az 1 a pozitiv E., —1 a negatív
E., i
képzetes EfValamely számrendszer teire érvényes egyforma, közös id. Egj'enlö id
E.-ei az alapszám egész kitevj hatványai. A tulajdonkópen a Föld ama helyein van egyszerre,
amelyek ugyanazon meridián mentén fekszenek
közhasználatú decimális számrendszer E.-ei
ezeken a helyeken a lokális id ugyanaz, tehát
10»=1, 10»=10, 10«=100, 108=1000, stb,
egyszerre van dél, vagy éjfél stb. Két különböz
meridiánon fekv hely lokális ideje más és más.
^^'
^®^'
^^^- «tbA kett között való különbség annyi, mint a geo3. E. A pénz- és mértékrendszerben E. alatt azt gráfiai
hosszkülönbség, l^ hosszkülönbségnek 4
a nagyságot értik, amelybl a rendszer többi perc idktüöubség felel meg.
Így pl. Budapest és
mennyiségei leszármaztathatok. A méterrendszer- Greenwich között l^ IG™ lö'Ss az idkülönbség.
ben pl. a hosszúság E.-o a méter, a súlymérték A mai fejlett közlekedés mellett a
különböz loE.-e a gramm.
kális idk nehéz akadályt képezhetnek. Ezért
4. E„ katoncd értelemben van : harcászati, ha- egyes
országokban már régebben egységes orszádászati, közigazgatási és szervezeti E. Harcágos vagy vasúti idt vezettek be, mely legtöbbszaii E. azon gyalog, lovas v. tüzér osztag, mely nyire az illet ország
fvárosának idejével volt
már önálló harcászati feladatok megoldására ké- azonos. Ez az egyszersítés azonban nem volt
pes és élszóval még vezethet. Ez a gyalogságnál elégséges azért az
1889. Washingtonban tartott
és lovasságnál a század, a tüzérségnél az üteg. nemzetközi
kongresszuson a greenwichi délkör
Régente, még mieltt a tzhatás jelenlegi magas idejének világidként való
elfogadását ajánlották,
fokát elérte, a gyalogság harcászati E.-e gyanánt
úgy, hogy a különböz országokban érvényes idö
a zászlóalj szerepelt. Hadászaii E. oly csapat- a greenwichitl csak teljes órákban
különbözzék.
kötelék,
ly már hadászati feladatok megoldá- A Földet
eszerint Greenwichtl K -re és Ny.-ra
sára is alkalmas és amely mindhárom ffegy ver- lö^-os sávokra,
zónákra kell felosztva képzelni,
.

;
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s egy-egy ilyen zónában az id egységesen u. a.
így a greenwichi id érvényes a greenwichi
meridiántól 7 V2*'-nyira K.-re és Ny.-ra terjed zónában, ez a nyugateurópai idö. 7V2*'— 22Ví®Grreenwichtöl K.-re a középen lev 15. meridián ideje
érvényes ez a középeurópai id. Ez az utóbbi
id érvényes Magyarországon is, mert ebbe a zónába esik. A budapesti lokális id a 15. meridián
idejéhez képest 16m 15 3s-mal elbbre van. Franciaország a párisi meridiánt szerette volna világmeridiánnak elfogadtatni, s azért nem csatlakozott a washingtoni kongresszus határozataihoz.
De 1911 elején Franciaország is elfogadta a nyugateurópai idt.
1. Nyugateurópai id érvényes a következ országokban Nagy-Britannia, Franciaország, Belgium, Hollandia, Spanyolország. (Greenwichi
meridián ideje.)
Németország,
2. Középeurópai id érvényes
Luxemburg, Ausztria-Magyarország,Dánia, Svéd;

:

Eerysín vasút

kesztettek, st a legújabb háborúk tapasztalata határozottan szükségessé tette, hogy a tábori hadsereghez ne csak tábori, hanem nehezebb fajta

lövegek, tarackok is osztassanak be.
Egységes töltény, oly töltény, mely egyaránt
a gyalogsági, a géppuskába és a lovassági fegyverekbe is tölthet.
Egység gyökei ama számok, melyeknek valamely pozitív egész kitevvel ellátott hatványa 1,
Ama számok, melyeknek n-dik hatványa 1, a
pozitív egység n-dik gyökei és ennek megfelelleg
1/^1-gyel jelöltetnek.

hatjuk

el

:

ország, Norvégia, Svájc, Olaszország, Szerbia és
Ny -i Törökország. Az id pontosan egy órával

elbbre van a greenwichi idnél.
Keleteurópai idö érvényes Bulgária, Románia, Keleti Törökország, Egyiptom, Dél-Afrika
(Német Délnyugat-Afrika kivételével). Ez az id
pontosan 2 órával van elbbre a greenwichinél.
4. Észak-Amerika, Ausztrália és Japán szintén
zónaid szerint számítanak, mely teljes órákkal
különbözik a greenwichi idtl.
Egységes jogosítás. 1901-ben mindenik porosz
középiskola (gimn., reálgimn. ós föreálisk.) érettségi bizonyítványa azonos értéknek ismertetvén el a fiskolai tanulmányokra való elkészítés szempontjából, ezekre a tanulmányokra mindenik egyaránt jogosít. Az E. értékére és következményeire nézve v. ö. Monatsctirift für höhere Schulen (Berlin) kimutatásait (1902 óta minden évfolyamban). Hazánkban is ftlmerült az B.
gondolata. V. ö. Az B.-ú középiskolákról a m. kir.
V. és k. min.-ban folyt szakértekezlot j könyve
(Budapest 1906).
Egységes középiskola, a mai, nálunk kétféle
középiskola (gimnázium és reáliskola) helyett javasolt új iskolafaj, mely egyesítené a maiak céljait és mindenféle fiskolai tanulmányra jogosítana. Nem lenne tehát egyoldalú, mint ma a gimnázium, sem olyan korlátolt képesítés, mint a
reáliskola. Különböz alakját javasolták némelyek végig egységest óhajtanak, mások egységes
alsó tagozat fölött szétágazást (bi- és trifurkáció)
stb. Az B. irodalmára 1. az Orsz. Középisk. Tanáregy. Közlöny s a Magyar Faedagogia évfolyamait. L. Középiskola.
3.

:

:

Egységes lovasság

az,

mely egyformán van

lovasítva, felfegyverezve, felszerelve és kiké<pozve s így minden tevékenységre egyformán
alkalmas. Hajdan különbséget tettek nehéz és
könny lovasság között, most már azonban minden állam az B. híve.
Egységes löveg az, mely a tábori tüzérség minden feladatának megfelel s amely tehát különböz
rméret lövegeknek s az ezekhez szükséges kü-

lönböz lszereknek a mozgó hadsereggel való
szállítását elkerülhetvé teszi. Teljesen megfelel
s

célszer egységes löveget

még

eddig

nem

szer-

Ezek mind az x"

^ 1 egyen-

letnek gyökei és viszont ennek az egyenletnek
minden gyöke n-dik hatványra emelve 1-et ad
eredményül. Ebbl az eredménybl kimdulva az
egység w-dik gyökeit a következ alakban állít-
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a képzetes egységet
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egész számok va-

értekeinek

száma pon-

=

értéktosan n. Ezek közt az egyik, mely a,k
nek felel meg, mindig 1 a többi hátralev értékek
közt legfellebb még csak egy lehet valós, t. i.
;

páros n esetében a k

a^^ — l lesz.

= ^-nek

Az E.-nek

megfelel,

fentebbi

midn

alakját leg-

elször Gotes használta (Harmónia mensurarum
1722), Gauss a Disquisitiones arithmeticae VII.
fejezetében pedig megmutatta, hogy az E. tisztán algebrai úton, tehát trigonometrikus függvényekfelhasználása nélkül is elállíthatók.
Egységkör, az analitikai geometriában az a kör,
melynek sugara a hosszuságegység, középpontja

pedig koordináták kezdpontja. Egyenlete

x24-y2=l.

Egysinü vasút. Eszméjére a vontató

ellenál-

csökkentésére és nyugodtabb járás elérésére
irányuló törekvésbi jutottak. A nevezetesebb
rendszerek a következk 1. A legrégibb E. a
Palmer-féle (1821). Ennél a föld felett elhelyezett
fagerendán nyugvó sínen olyan kocsik szaladtak,
melyeknek súlypontja a keréknél némileg mélyebbreesett és ez adta meg az egyensúlyt. 2. Bodmer badeni sóbányaigazgató két sínt alkalmazott ugyan a fagerendán, de közvetlenül egymás
mellett és így az elrendezés lényegileg ugyanaz,
mint Palniemél. B két vasútnál a fagerenda csak
1
3 méternyire volt a terep felett és a kocsikat
lóval vontatták. A pest-köb inyai Bodmer-i endszerü próbavasút 1827 aug. 20-ától 1828 ápr.
haváig volt üzemben, de ekkor lebontották, mert
az üzem nem volt gazdaságos. 3. Lermauget 1876.
Blszászban olyan gzüzem E.-at épített, melynél
a középen két egymás mögött elrendezett vezetkerék futott a sínen, oldalt pedig két széles hajtott kerék a kburkolaton (1. az 1. és 3. ábrát).
Ezzel a rendszerrel, eltéren a többi B.-tól, nagyobb tapadást (adhaesio) lehetett elérni de a
vasút nem vált be. 4. A Lartigiie-féle vasútnál,
mely a Palmer-rendszerböl fejldött, tulajdonképen 3 sín van alkalmazva (1. a 3. és 4. ábrát), de.

lás

:

—
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ezek közül csak egy hordja a terhet, a két alsó sín
csak a kocsik egyensúlyozására szolgál.llyenrendszer vasutat Afrikában, a Pireneusokban és Írországban (Listowell és Baley-union között) ma
is üzemben tartanak. Ez utóbbi gzüzem, 15 km.
hosszú, teljes felépítménye a bakokkal együtt
folyóméterenként 47 kg. nehéz a legélesebb kanyarulat sugara 25 m., a legnagyobb emelkedés
20'"oo, a sebesség legfeljebb 25 km. óránként.
5. Igazi és a gyakorlatban is bevált E. a Langen-

—

Egryszarvú

súlyban. Scherl gondoskodott arról is, hogy a kocsi
egyensúlya akkor is biztosítva legyen, ha a pörgettyk valami okból, pl. áramhiány folytán megállanak, de féls, hogy a szándékolt tetemes, óránként 250—300 km. sebesség mellett a tervezett és
hirtelen mködésbe kerül szerkezet eltörik. Ez a

;

1.

ábra.

Lermanget-féle egyaiaú. vasút.

függövasút. E rendszer szerint építették 1900.
a 13-3 km. hosszú barmen—elbe)-feld—vohwinkeli helyi vasutat és pedig figyelemmel az ottani különleges viszonyokra magas vasállványokon részben az utak, részben a Wupper
folyó medre felett olyan magasságban, hogy a
közúti közlekedés sehol sincsen gátolva. Ennél a
rendszernél a kerekek a kocsiszekrény fölött vannak elrendezve úgy, hogy a kocsi teljesen függ
és így az egyensúly feltétlenül biztosítva van. Ez
féle

3.

ábra.

—

—

ábra.

kérdés tehát még megoldatlan. A pörgettys E.hoz nagy távolságok gyors legyzésére sokan
vérmes reményeket fznek, ép azért azt magas
vasútnak tervezik, de az eddigi kísérletekbl még
nem lehet végleges ítéletet alkotni.
Egyszarvú (lat. unicomis), lóalakú mesés állat,
homloka közepén egyenes, hegyes szarvval, mely
hatalmas fegyveréül szolgál hazájának majd Indiát, majd Afrikát mondják már ókori írók emlegetik. Ujabb idkben ismét hangoztatják ez álla:

:

Lartigiie-féle egysínfl rasát.

a vasút elektromos üzem. A menetsebesség legfeljebb 35 km. óránként, a legélesebb kanyarulat
sugara
a kocsiszínben
8 m. A beruházás
kilométerenként kereken 1 millió korona. Ugyanilyen rendszer a Drezda melletti Loschicitzbaniev hegyi pálya is. B. A legújabb fajta E.-at
1907. Brenncm,mdiiA lí»09.tölo függetlenül &/íe/-Z
hozta javaslatba. Ennél a rendszernél a kocsik,
akárcsak a kétsín vasútnál, a sinek fölött futnak
és azokat légritkított térben elektromotorokkal
percenként 3000-8000 fordulattal gyors forgásba
hozott pörgettyk (gyroscopok) tartják egyen-

2.

é.

ibn.

tok létezését, amennyiben oly utazók, akik a Fokföldrl és mások, akik Nubiából nyomultak elre
Afrika belsejébe, ott ez állafról szóló regéket és
rajzokat is találtak sziklafalakon. Müller J. W.
az E. történetérl szóló mvében ez állat létezését tudományos okokkal igyekezett bizonyítani.
De anatómiai okokból lehetetlen, hogy oly állat
létezzék, melynek egyetlenegy valódi szarva
van s az ily állatokról szóló adatok csakis a hiányos rajzolatokból eredhettek, melyekkel benszülöttek bizonyos egyenesszarvú antilopokat igyekeztek ábrázolni. Gyakran értenek E.-n rbinooe-
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kzetek

is. A középkorban az B. a szvmely elem egy atomja egy másik elemnek egy, két
ziessógnek v. szent Jusztinának jelképe is volt. V. több atomjával egyesüljön, míg ha az anyagot
Egyszarvú (Monoceros), csillagkép 6 óra és határtalanul oszthatónak képzeljük, a súlyviszo9 óra rektaszcenzió és -j-ll egész —11 fok dekli- nyoktörvényeteljesen érthetetlen. L. Atomizmm.
náció között. 4 negyedrend és 108 gyengébb, szaEgyszer gépek, olyan szilárd szerkezetek,
bad szemmel látható csillagot tartalmaz, melyek melyek közvetítésével a hatóer irányán kívül is
között számos ketts csillag és több csillaghal- képes munkát végezni s melyek alkatrészei már
maz van. Az B. Hevelius által 1690. került a csil- nem tekinthetk gépeknek. így pl. az emel csolagképek közé.
portjához tartozó emel, csiga és hengerkerók
Egyszeregy, a két-két egyjegy szám szorzatait szilárd rúd, illetve korong- vagy hengerbl áll,
tartalmazó táblázat; az ú. n. nagy egyszeregy mely él vagy tengely körül foroghat. Egyik alkét-két kétjegy szám szorzatait adja.
katrósz a másik nélkül nem használható. A lejt
Egyszerterm v. egyszervirító növények (plan- csoportjához tartozó lejt, ék ós csavar szintén B.
,
lae monocarpoae) egyszeri virágzás és termés- Ha munka közben bizonyos úton ellenállást gyérlelés után elhalnak, pl. mák, egyáltalán az egy- zünk le, az B. használata ermogtakarítással jár,
éves és kétéves növények, de B. az agavé is.
8 ez annál nagyobb mérv, mennél nagyobb az
Egyszer, 1. Egyszerség.
er karja a teheréhez (a legyzend erhöz)
Egyszer és összetett bntett. Egy jogot képest. Ha ez nagy, akkor az er kicsiny lehet, de
megsért bntett egyszer, míg az olyan bn- az er támadáspontja muukaközben nagyobb utat
tett, mely több jognak megsértését tartalmazza, tesz meg, mint a kis karon ható nagy ellonálló
összetett bntett. így egyszer bntett pl. a lo- er (teher). Munkanyereség tehát nom lehetséges.
pás, összetett a rablás. Az összetett bntettekEgyszer könyvelés az, mely a vagyonrészeknél rendesen a két jogsértés eszköz és cél viszo- nek csupán csak mennyiségbeli változásait tünnyában áll egymáshoz. Ahol a törvény összetett teti fel és az üzleti idszak anyagi eredményérl
bntettet nem alkot, a két vagy esetleg több jog- csak az üzleti idszak végén felvett leltárak
nak, habár egy küls természeti cselekménnyel, tiszta vagyonának összehasonlítása alapján gyegységes magatartással elkövetett megsértése zdhetünk meg. De ilyenkor is csak az egész vabnhalmazatot állapít meg. A törvény több egy- gyon állományának emelkedésérl ós csökkenészer bntettet akkor egyesít összetett bntetté, sérl értesülhetünk. Az elszámolás tehát nem
ha az összetett bntettre súlyosabb büntetést akar egységes, mert az üzleti idszak folyama alatt a
megállapítani,mint amilyen a bnhalmazat szabá- tárgyi vagyon alkotórészeirl csak a mennyiség
lyai szerint alkalmazható lenne.
tekintetében számolunk el az egyes segédkönyEgyszer és összetett testek. A homogén tes- vekben, és értékelszámolás csak a készpénz, tehát
teknek két csoportját különböztetjük meg. Az a bevételek és kiadások, nemkülönben a tartozáolyan homogén testeket, melyeket semmi eddig sok és követelések tekintetében történik. Az E.
Ismert eljárással új sajátságú testekre szétbon- fkönyve tehát csak személyi számlákat tartaltani nem tudunk, egyszer v. elemi testeknek ne- maz a tartozások és követelések nyilvántartására.
vezzük. Azokat a homogén testeket pedig, melyek Könyvei a, pénztárkönyv a bevételek és kiadások
bizonyos kémiai eljárásokkal új sajátságú tes- nyilvántartására, az els feljegyzés-könyv (eltekre szétbonthatok, összetett testek-nek v. vegyü- jegyzók) vagy napló mindazon tételek nyilvántartósára, melyek a fkönyvbe kerülnek, de beletek-nek mondjuk.
Egyszer és többszörös súlyviszonyok tör- vételt vagy kiadást nem képeznek, a fkönyv a
vénye, a kémia egyik alaptörvénye s azt fejezi tartozások, illetleg a követelések nyilvántartáki, hogy 1. ugyanazon vegyület alkatrészeinek sára, a leltár és mérlegkönyv az évvégi vagyon
súlyviszonya állandó és független a vegyület ke- és az évközi eredmény megállapítósára. Ezenkívül
letkezésének módjától; 2. egy-ugyanazon elem minden egyes tárgyi vagyon külön könyvet, ú. n.
más elemekkel többféle súlyviszony szerint is ve- készletkönyvet (rovancsot) kap. Kis- ós középgyülhet, amidn más-más vegyületek keletkez- terjedelm üzletekben az E. teljesen megfelel.
nek, de az alkatrészek súlyviszonyát kifejez szá- Nagyobb üzletekben és nyilvános számadásra kömok egészszámú többszörösei egy-ugyanazon egy- telezett vállalatoknál azonban, ahol a tárgyi vaszer viszonyszámnak. Pl. a két térfogatrész gyon értékszerü elszámolása fontossággal bír, az
hidrogénbl és egy térfogatrész oxigénbl álló B. nem alkalmazható, ott a ketts könyvelést kell
vízben (HjO) egy sr. hidrogénre mindig 8 sr. használni. Az B. nem jelenti a könyvelés kezdetoxigén esik; a sósavban (HCl) 1 sr. hidrogénre leges formáját. Az eredeti könyvelési rendszer a
esik 35*5 sr. klór a konyhasóban (NaCl) 23 sr. ketts könyvelés volt, mely az idk folyamán fejnátriumra esik 35"5 sr, klór ellenben a hidrogén- ldött és egyik módját, a több elsöfeljegyzósos
poroxidban 1 sr. hidrogénre esik 16 sr. (2X8) ketts könyvelést alakították át E.-sé. Az ennél
oxigén mercurioxidban 100 sr. higanyra esik 8 használatban lév segédkönyvek száma és berensr. oxigén, míg a mercurooxidban 200 sr. (2X100) dezése az üzlet minségétl ós nagyságától függ.
higanyra esik 8 sr. oxigén, s így tovább. Ezen törEgyszer közetek, az oly kzetek, melyek
vény a fizikára is nagyon fontos, mert az anyag anyagukban egynemek, tehát lényeges elegyszerkezetére vonatkozó elméletek kialakulásában rész gyanánt csak egyetlen ásvány szerepel bendönt befolyással volt az atomolraélet gyzelmére. nük. B. a mészk, dolomit, magnezit, gipsz,
Mert ha az anyagot tovább már nem osztható leg- szerpentin, kvarcit, kovapala, szaruk, tzk,
kisebb részekbl, az ú. n. atomokból képzeljük fel- opál, menüit, édesvízi kvarc, tripoli, kovatufa,
építve, nemcsak érthet, de szükséges is, hogy ksó, hematit, limonit, mágnetit, sziderit, pirit,

rost V. orrszarvút
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nére a papi pálya helyett színésszé lett. Mint a
budai népszínház elsrend tagja, keivence volt
szteatit, fluorit, kriolit, barit. Az E. egyúttal az a közönségnek. 1875-ben Debreczenbl a budapesti Népszínházhoz hívták meg,hol sokoldalúsága
ásványok között is helyet foglalnak.
Egyszer magoszlás. A sejtek szaporodásá- csakhamar az ünnepeltek közé emelte.
Együttállás, 1. Asz^ekták.
nak azon módjait foglaljuk össze e néven, ameEgyüttélés, 1. Symbiosis.
lyeknél a sejttest kettéválása alig különiihetó el
Együttérzés, akkor áll be, midn valamely éra mag kettéválásától, hanem a két folyamat egymás érzés csatlakozik, amely esetleg
idejüreg zajlik le. Ez az oszlási mód általában zéshez
alacsonyabb rend szen^ezetek sajátsága, maga- nem is tartozik u. a. érzékszerv keretébe. így bisabb rendüeknél csak kivételesen, pl. rosszindu- zonyos ízeket mindig bizonyos szagérzések kisérlatú daganatoknál vagy igen nagy hiányok pót- nek, forró vízbe lépésnél borsódzik a hátunk stb.
lásánál fordul eló. Legegyszeriibb módja az egy- A színes hallás stb. voltaképen szintén ide tartoszer kettéoszlás (divisio), más fajtái a bimbózás zik. Oka az érzés kialakulásában szerepl agy(gemmatio), sarjadzás, spóraképzés. Ez utóbbi velrészek kapcsolatában keresend. L. Együttlegfeltnbben baktériumokon észlelhet. Bimbó- mozgás.
Együttérz id egrendszer 1. Szimpatikus idegzás szép példáját mutatja az éleszt gomba.
Egyszerség, egyszer olyan valaminek a mi- rendszer.
volta, aminek cí^ak kevés alkotórésze van, ami
Együttes, 1. (franc, eiisemble), olyan ének- v.
ékesség nélkül való, vagy aminek semmi össze- hangszeres eladás, melynél nem egy, hanem több
tétele vagy keveredése msics mással. Úgy dicsér, énekhang, illetleg hangszer mködik közre egymint ócsárió értelemben használják; elbbiben, idejleg. Esetleg énekhangok és hangszerek tömeha a szív B -éri van szó, utóbbiban, ha az elméé- ges fellépése. Fükép operákban beszélünk E.-rl,
rl van szó (együgység). Az erkölcsök E.-ének értve alatta rendesen a duetteknél nagyobb száföltétele a természetes kíílsó élet a mvészetben mokat : terceiteket, quartetteket stb. és a karokat.
való E., vagyis esztétikai E. a
minden részé2. E. (so)iiment). Alíönymjomtutókönijegynek mesterkéletlen összeállításában nyilatkozik, zék (1. 0.) alapján öntetik az egyes könyvhetük
mely összhangzó egészet alkot, ellentétben a pom- mennyiségét. Ez az öntójegyzék m^mondja,hogy
pázó hatásvadászattal és túlhalmozással.
pl. 50 kg. (mintegy 50,000 bet) borgiszban mennyi
Egyszer számvitel, 1. Egyszer könyvelés.
legj'en az e.
bet. E hányas arány szerint készült
Egyszer termés, 1. Teiitiés.
hetük összességét nevezzük E.-nek.
Egyszer virágzat, 1. Virágzat.
Egyttes balesetbiztosítás v. csoportos balEgyszikek, 1. Monocotyledoneae.
esetbiztosítás. 1. Biztosítás.
Egyszimmetriás kristályrendszer, 1. EgyEgyüttes cégjegyzés, 1. Cé^egyzés.
hajlá-m kristályrendszer.
Együttes magánvád, 1. Vád.
Egyszirmú (növ.), tnonopetalus, helyesebben
Együtt esség, 1. Egyetemlegesség.
forrt.szirmú (1. o.).
Együtthangzás, 1. Rezonálás.
Egytagú nyelvek v. elszigetel (izoláló) vagy
Együttható a. m. állandó tényez.
ragtalan nyelvek a kinai nyelv és rokonai, az
Együttmozgás, akkor keletkezik, ha valamely
annami, sziámi stb. (Kínában, Tibetben és Hátsó- mozgást egy másik izomcsoport összehúzódása
Indiában). Ezeknek minden szavuk egytagú; rago- kísér. Voltaképen minden mozgásunk több izomkat és képzket nem ismernek, s a fogalmak mó- nak koordinált együttes összehúzódásából tevdik
dosításait és viszonyítását részint rokonértelm össze, de ide fleg olyan mozgásokat sorolunk,
szópárok egymásmellé-tételével, részint sokféle amelyek nélkül az eredeti mozgás ép olyan jól
magassági és ersségi hangsúllyal (1. Hangsúly), létrejött volna. így ha bármely izmunkat megrészint végre a szórenddel fejezik ki. Azeltt azt feszítjük, azt a másik testfél hasonló izmainak
hitték, hogy ezek a nyelvek rizték meg a beszéd- kisfokú összehúzódása ki^ri. Erlködésnél, súlynek legsibb formáját, de újabban mindig való- emelésnél a rágóizmaínk is megfeszülnek, pedig
színbbé vált, hogy valaha volt nekik szóképzé- azok a súly felemelését nem segítik stb. Bánnely
sük és szavaik csak idvel koptak le egytagúakká, munka elvégezéséhez szükséges er gyakorlat
mint részben az angol is. L. Kinai nyelv.
által csökkenthet: ennek az az oka, h(^y a
Egytengely (liaplokaidikus), az a növény, kezdnél az E.-ok sok fölösleges erpazarlással
amelynek elsó szártenyész csúcsa már az járnak, a gyakorlat folyamán ezek az E.-ok elmaivarszervek képzésére alkalmas, vagyis a csira- radnak. Máskor meg az E.-okat a gyakorlat által
növénybl, rügyecskéjéböl fejld els ftengely sajátítjuk el ilyenek a különböz mozgásokhoz
virággal zárul (pl. pipacs). Más esetben csak a II., csatlakozó kompenzáló mozgások stb. Az K-ok
III.,
n. rend tengelyek bírnak e képesség- oka a központi idegrendszerben keresend : a saegel (két-három-n-tengelyú, diplo-, triplokaulikus repló izmok centruma egymással összekapcsolónövény).
dott, úg>' hogy az og>'iknek izgalma kiváltja a
"Svtxxm&aek^egyhibeszáluakiMr. .monogynia), másiknak izgalmát stb.
olyan növények, melyeknek virágában csak egy
Egyvágányú vasút az, melynek nyílt vonalán,
term és bibeezál van. Linné rendszerében az az állomások között fekv részeken c^ak egy sínI
Xni. osztály els rendje.
pár fekszik, melyet mindkét irániban közleked
Egyd István, sziné.sz, szül. Pócsmegyeren vonatok használnak és a szembe jöv vonatok
1838., me^h. Váczott 1882 dec. 5. Egjszer föld- csak az állomásokon tudnak egymásnak kitérni.
mives szülktl származott, kiknek akarata elle- Nagyobb forgalom esetén azonban a vonatoknak
kalkopirit, kroinit, grafit, koszén, foszforit, guanó,
gránát, amflbolit, epidozit, idokras^közet, klorit,
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emiatt igen sok idt kellene az állomásokon el- és Pozsonyban végezte. Szombathelyen elbb ügytölteni, miért is a nyilt vonalon második, söt véd volt, 1895. polgármesterré választották s
harmadik és negyedik sínpárt is építenek. Hogy mint ilyen sokat tett a város felvirágoztatására.
milyen forgalom esetén tartozik valamely vasút 1901-ben Szombathely országgylési képviselvé
második vágányt építeni, azt már a vasutak enge- és díszpolgárrá választotta. Irodalommal is fogdélyezésénél megállapítják. Olyan egyvágányú lalkozott két kötet költeménye jelent meg, színfövasutakon, hol elreláthatólag rövid idn belül müveket, társadalmi és közigazgatási tanulmábeállhat a második vágány építésének szüksége, nyokat írt egy ideig szerkesztette a Vasmegyei
a nagyobb építményeket, alagutakat, hidak pillé- Lapokat, s megalapította a Szombathelyi Újság
reit és ellenfalait már két vágány számára szük- politikai hetilapot.
séges méretekkel szokták megépíteni. Ugyancsak
Éhenhalás, 1. Éhezés.
tekintettel vannak erre a vasút céljaira szükséges
Ehe-Pacten (ném.), 1. Házasulási egyezméterületek megszerzésénél is. Hazai vasutaink kö- nyek.
zül a m. kir, államvasutak 8163 km. hosszú saját
Éhes szilva, 1. Bábaszilva.
vonalából 1245 km. van kétvágányúra kiépítve.
Ehet földek, 1. Földek.
Egyveleg, különféle tárgyak szeszélyes összeEhet gombák. Ismeretes, hogy a régi göröállítása, jelesül sokféle apró képekbl minden gök és rómaiak nagyra becsülték a gombaételt.
rend nélkül egybeállított kép, mely a részek tarka Pehérjeanyagokban és zsírban való nagy gazellentétével sajátszer tréfás módon hat (quod- dagságuk folytán a legbecsesebb tápanyagaink
libet); a zenében kölönböz ismert zenemüvek közé tartoznak. Az a körülmény pedig,. hogy megtöredékeinek egybefzése (potpourri), néha humo- szerzésük igen könny, a legolcsóbb ételnemink
risztikus célzattal továbbá a hírlapok « Vegyes
sorába emeli. A gombák megismerése körül azonrovata.
E. v. quodlibet volt a neve azon vegyes ban oly nagy a tájékozatlanság, hogy könnyelmeladásoknak, melyek szavalatból, zene- v. ének- ség és tudatlanság folytán a gombaevés napjainkszáraokból s apró színdarabokból állottak. A XIX. ban is sokaknak vesztét okozza. Pedig aránylag
sz. 30-as éveiben nálunk igen gyakori volt, az jóval több az ehet gomba, mint a bolondgomba
állandó színház lassanként megszüntette.
(1. 0.). A gombák legnagyobb része pedig ha nem
Egyvonásos hangjegy és egyvonásos nyolcad, is ehet, de nem is mérges. Általánosságban mond1. Hangjegyek.
hatjuk 1. hogy a földalatt él gombák nem mérEh., természetrajzi nevek mellett Ehrenherg gesek 2. nem mérgesek az ágas-bogas, korállChristian Gottfriod (l, o.) nevének rövidítése.
szer gombák sem (1. Clavaria) 8. a tinorú (varÉhbél, 1. Belek.
gánya) gombák közül azok, melyek tönkjén gyílr
Éhbér. A gazdasági szabadság mai rendszere van, V. amelyek kalapján a csöves réteg sárga,
mellett a bérmunkások száma állandóan nagyobb, fehéres v. szürkés, szintén nem mérgesek. Mórmint a munkaalkalmaké. Ennek az állapotnak az gesek v. legalább is gyanúsak azok a tinorúak,
a következménye, hogy a munkabér ott, ahol a melyek tönkjén hiányzik a
v. amelyek
munkásság gazdaságilag szervezetlen, lehetleg csövei vérvörösek v. általában pirosas színek
csak a munkás puszta megélhetésének színvona- 4. nem mérgesek azok a gombák, amelyek kalapja
lán marad; az ily legalacsonyabb munkabér neve alul töskés. A lemezes gombák ehetségére vonatÉ. és rendkívül hosszú munkaidvel is párosul. kozólag nem lehet szabályt felállítani.
L. még Munkabér és Vashértörvény.
Ehet madárfészkek, a szalangana (Gollocalia
EUbgr, Ehrhg, a természetrajzi s fleg az állat- francica Gm.) nev madárnak nyálból készült, a
tani nevek után Ehrenberg Chr. Qottfr. (1. o.) tenger partjainak szikláira ós sziklahasadékaiba
nevének rövidítései.
épített fészkei, melyekbl évenkint mintegy hét
Eh bien (franc, ejtsd: e bjeS) a. m. ám legyen millió korona értékt hoznak a kereskedésbe. L.
kérdleg: nos?
Szalangana.
Eheberg, Kari Theodor, német nemzetgazdaÉhezés (inanitio), az az állapot, midn a szersági író, szül. Münchenben 1855 jan. 31. Rend- vezet táplálékot nem vesz magához. Lehet részkívüli, majd rendes egyetemi tanár lett Erlangen- leges, amidn a táplálékok közül csak egy,
Pinanzwissenschaft (7. kiad., Leip- vagy egyes lényeges anyagok hiányzanak (pl.
ben.
zig, 1903). Dyrottal együtt 1901 óta kiadja az SÓ-, fehérjeéhség), valamint teljes, midn semmiveszünk magunkhoz;
féle táplálókot nem
Annalen des Deutschen Reichs c. évkönyvet.
Éhed, kisk. Maros-Torda vm. nyárádszeredai továbbá beszélhetünk tökéletes É.-rl, ha a tápj.-ban, (1910) 420 magyar lak. u. p. Székelyhodos, lálékot teljesen elvonjuk a szervezettl, s tökéletlenrl, midn csak kevesebbet veszünk fel,
u. t. Nyárádszereda.
Ehellös. Árpádkori magyaros formája a görög mint amennyire szükségünk van. É.-en rendes köAchíUeus névnek. 1219-ben a krasznai várjob- rülmények között csak a részleges É. egy fajtábágyok várnagya fordul el Bchilleus néven. ját értjük: ugyanis a víz teljes elvonása annyira
1239—1263 közt a veszprémmegyei Ajka nem- súlyosbítja az B. képét, hogy azt külön szokás tárbeli ajkai nemesek egyik tagja viselte e nevet. gyalni. Az É. semmi esetre sem olyan rettenetes,
Nagyon kedvelt név volt az Ákos nemzetség to- mint azt régebben hitték. Legtöbb kellemetlenroczkai ágánál, közülök az egyik B., idsb B. íla, a séget okozza az els napokban igen nagy intenXIV. sz. elején erdélyi alvajda volt tle szárma- zitással fellép éhség, de késbb ez is megsznik.
zik a Thoroczkay-család.
Néha jelentéktelenebb gyomorzavarok is jelentÉhen Gyula, orsz. képvisel, szül. Nagyszllö- keznek, de a legfeltnbb tünete az É.-nek minsön (Vas vm.) 1853 nov. 24. A jogot Budapesten denesetre az általános s folyton elrehaladó el:
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ertlenedés. Hosszabb idö óta koplaló állatok aluszékonyak a járás, állás mindinkább megnehezedik, míg az idegrendszer mködése teljesen normális marad. Közvetlenül a halál eltt
azonban az is felmondja a szolgálatot s az állatok bénultan, mint élettelen tömegek fekszenek
ketreceikben; légzési zavarok lépnek fel, a
;

száma folyton gyéral, míg végre
kimarad s beáll a halál. Ez azonban korántsem következik be olyan rövidid alatt, amint

légvételek
teljesen

azt azeltt gondolták. így a legtöbb kísérlet tárgyát tev kutya átlagban 33 napig marad életben. A különböz emlsök ebben a tekintetben
igen nagy eltéréseket mutatnak, de általában azt
tapasztaljuk, hogy meglett állatok tovább éhiek,
mintha fejletlenek, kövérek tovább, mint a soványak, húsevk tovább, mint a növényevk, s általában a nagyobb test állatok tovább, mint a kicsinyek. A madarak is elég soká bírják az É.-t
(tyúkok 14 napig, galambok 11 napig stb.), de a
hidegvér állatok szinte elképzelhetetlenül hosszú
ideig, így a lazac 8—9 hónapig, a béka 12 hónapig,
a teknsbéka 18 hónapig.a vipera 20,az óriáskígyó
pedig 23 hónapig.
Az ember E.-ére vonatkozó adatainkat csoportokba kell osztanunk, aszerint, amint az emberek

—

Éhínség

bi

a vizsgálók kiindultak. Az eredményekbl a
le
a szervezet már a
koplalás els napjaiban igényeit a minimumra

következket szrhetjük

:

b

Amíg táplálkozásnál «luxus-fogyaszvan, addig az éhez szervezet csak annyi
anyagot használ el, amennyi az élet fentartása
szempontjából feltétlenül szükséges. A különböz
rezei-v tápanyagon kívül a glykogen (1. o.) nagy
része már az els napon elfogy a zsírfogyasztás maximuma azonban csak a 2— 3-ik napra esik,
azután fokozatosan csökken a halálig. A fehérjefogyasztás jól táplált, kövér állatoknál fokozatosan csökken a halálig sovány állatoknál azonban
kezdetben csökken, késbb pedig folyton fokozódik a halálig. Ennek magyarázata az, hogy amíg
kövér állat a napi energiaszükségletét a zsírjából fedezi s fehérjét csak annyit fogyaszt, amennyi
épen szükséges (a fehérje ugyanis nélkülözhetetlen az élet fentartására), addig a sovány állat, zsírkészletét hamarosan elfogyasztván, kénytelen
egész energiaszükségletét a fehérjéjébl fedezni.
Ami a részleges B.-t illeti, röviden annyit jegyezhetünk meg, hogy a sók vagy a víz elvonása
sokkal rövidebb id alatt okoz halált, mint a teljes
É. Szintúgy halálra vezet, bár sokkal hosszabb id
múlva, a fehérjék elvonása ha fehérjementes
táplálékot adunk, bármennyi is legyen az, a szervezet a saját fehérjéjébl fogj'aszt egy bizonyos
mennyiséget, míg végre a fehérjekészlet kimerül.
A szénhidrátok elvonásának hatása nem egészen
tisztázott; bár korántsem lényegesen annyira,
mint a fehérjék, de mindenev és növényev
szervezetek táplálása szénhidrátok nélkül lehetetlen, mert emésztcsatomájuk nem képes a szénhidrát pótlására adagolt nagymennyiség zsírt és
fehérjét megemészteni. A zsírtáplálék hiányát
minden szervezet elviseli, ha helyette megfelel
mennyiség más tápanyagot adunk. L. még
An yagfo rgalom.
Éheztet kúra, 1. ÉJiségkúra.
Éhgödör, hofpasz, az emls háziállatok hasának mindkét oldalán, magasan a gerincoszlop
szomszédságában, a bordaív és a csipszöglet között lev háromszögletes bemélyedés, mely különösen sovány és éhez állatokon mély, míg felfúvódás esetén egészen kitöltdik^ st kidomboredukálja.
tás)) is

;

;

;

szerencsétlenségek (hajótörés, bányakatasztrófa)
V. betegségek miatt kényszerültek éhezni, avagy
öngyilkossági szándékból, vagy fogadásból, tudományos érdekbl, v. pénzért önként szánták rá
magiakat. Az els két csoportba tartozó adatainkat nem értékesíthetjük, ha az É. normális képét
akarjuk kapni, mert ezeknél egyéb körülmények
is közbejátszanak, amelyek az B. lefolyását súlyosbítják. Önkéntes óhhalálra is találunk példát
az irodalomban így egy Viterhi nev ügyvéd,
aki gyilkosság miatt halálra volt Ítélve, hogy a
kivégzéstl megmeneküljön, agyonéheztette mavizet
gát. 17 napig bírta csak ki a koplalást, de
sem ivott. Vízivás mellett Sncd, a híres koplalómvész ismételten éhezett 20^30 napig, Tanner
1879. fogadásból 40 napig éhezett, Merlatti fest
1886. Parisban 50 napig éhezett s életben maradt.
Ezek ugyan mind megfelel elkészület után fogtak hozzá a koplaláshoz, de azért feltehetjük,
hogy egy egészséges, jó erben lév ember minden különösebb elkészítés nélkül 2 3 hétig a rodik.
vízen kívül megvonhat magától minden tápanyaEhingen, 1. az ugyan ily nev járás székhelye,
got, anélkül, hogy abból a szervezetének bármi- 25km.-nyire ülmtól, a Duna közelében, vasút melmaradandó kára lenne. Az É. alatt az ér- lett, (1905) 4817 lak., óra-, szappan-, szivar- és
verés kevéssé gyérül, de a legkisebb mozgásra cement-gyárral, szöv-fonó-iparral, malmokkal és
jóval a normális fölé emelkedik a testhmérsék ecetfzéssel, komlótermeléssel és állattenyésztésnormális vagy 0'l-0-3°-kal a normális alatt van, sel. Épületei közül a legjelentékenyebb a Szt.csak a halál eltti utolsó napokban sülyed lé- Balázsról elnevezett templom.
2. E., város,
nyegesen. A vizeletelválasztás minimumra redu- amely most Rottenburggal (1. o.) van egyesítve.
kálódik, az elválasztott vizelet ersen savanyú,
Élünség. Élelmiszerek hiánya vagy drágasága
energiatartalma a normálisnál nagyobb. Bélsár is folytán beálló gazdasági állapot, amely ha tarképzdik a belekben néhány g.-nyi, levált hám- tós, a szegényebb nóposztályokban az éhség okozta
sejtekbl és a bélnedvek maradékából képzdött betegségek révén szedi áldozatait. Okai lehetnek
kenöcsszer tömeg gylik meg. Az anyagforgalom a termést elpusztító elemi csapások, szárazság,
is jellemz módon megváltozik, mert a koplaló árvíz, rovarok pusztítása, a növények betegségei,
szervezet kívülrl nem jutván táplálékhoz, a maga de létrejöhet a szállítási eszközök elégtelensége,
anyagait fogyasztja. Az éhez anyagforgalma a szállítás megakadályozása és általános gazdamár sokoldalú vizsgálatnak volt tárgya, mert ez sági krízisek következtében is. Az E. elkerülését
az anyagforgalmi vizsgálatok legegyszerbb esete; célozták a görög városi köztársaságoknak a gaaz éhez anyagforgalma az ú. n. alaptípus, amely- bonakereskedelmet szabályozó szigorú törvényei.
;
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rómaiaknak is meg kellett küzdeniök az
ha az Egyiptomból és Szicíliából gabonanemüokkel megrakott hajók elmaradtak. Fleg
azonban a középkorban támadtak a tartós háborégi

É.-gel,

rúk és a közlekedési eszközök hiánya miatt É.-ek,
amelyek a legvadabb embertelenségeknek (emberevés, a szegények kizése stb.) lettek forrásaivá. A múlt század közepe óta az európai
kontinensen a közlekedés és az intenzív mezgazdaság fejldése folytán tulajdonképeni É.-rl
többé nem lehet szó. Ázsiában azonban, ahol ezek
a feltételek ma sem forognak fenn, a srbben
lakott vidékeken napjainkban is kapunk híreket
gyakran nagykiterjedés É.-ekröl. így az 1866-iki
keletindiai E. állítólag 7 és fél millió, az 1870—
72-iki perzsa É., úgyszintén az 1878-iki bombayi

ós madrasi É. együtt csaknem három millió, míg
az 1877-iki kínai É. 4 6 millió emberáldozatot
követelt.
Magyarországon az Árpádok alatt II. Endre
uralkodása a nemzet ínséges korszaka. Még nagyobb Ínségbe dönti a népet a tatárjárás pusztí-

—

tása.

(Ennek irodalmi emléke Rogerius nagyvá-

radi kanonoknak «Carmen miserabile»-je.) A mohácsi vész és az azt követ hódoltság és szeparáció
idejében az elnéptelenedés, a birtok bizonytalansága, a gazdaság hanyatlása az ínséges állapot-

nak állandó kútforrásává lett. Az 1527., 1529.,
1530., 1534—36. esztendk, részben rossz termés, részben a termésnek háborús feldúlása és
felélése következtében ínséges évek. így marad
ez a XVII. sz.-on keresztül is. A Quaorela Hungáriáé és Szalárdi Siralmas krónikája e kor
szenvedéseinek beszédes panasza. Az újabb idkben 1816-ban volt országos ínség. A kormány a katonai elszállásolás terhének könnyítésével, a behozatali vámok enyhítésével, kincstári elleggel
iparkodott az ínséget enyhíteni. ínséges esztend
volt az 1863-íki, és országos ínséget okozott a
provizórium ídejól)en a gabonatermést elpusztító
1866-ík évi májusi fagy. (Az irodalomban mesteri leírásuk Jókai
Régi jó táblabírák, A szerelem bolondjai.) Az 1866 jún. 6-iki királyi leirat
az ínség enyhítését célzó intézkedésekre országos
:

:

bizottság szervezését rendelte el. Legújabban
1892. és 1893. a burgonyatermés hiánya a felvidéken, 1897. a rósz gabonatermés és a sertés-

vész a gabonatermel \ idékeken idézett el ínséges állapotokat. 1910-ben a szll elfagyása a
Hegyalját, felhszakadás és vízáradás Krassó-

Szörény vármegyét sújtotta ínséggel. A társadalmi segélyakciónak támogatásán kívül (pl. jótókonycélú sorsjátékok engedélyezése) az állam
keresetet biztosító

közmunkák létesítésével

és in-

ségkölcsönökkel (1. o.) vesz részt az ínségesek felsegélyezésében.
Ehlers, 1. Ernst, német zoológus, szül. Lüneburgban 1835 nov. 11. A göttingeni egyetemen
az állattan és összehasonlító boncolástan tanára
különösen anatómiai irányban mködik; egyik
szerkesztje a Zeitschrift für wíssenschaftlicho
Zoologie cím, nagytekintély és igen elterjedt
tudományos folyóiratnak, önálló müvei Zoologische Beitráge (Keferstein-nal közösen, Leipzig
Die Borstonwürmer (u. o. 1864—68, 2.
1861)
^öt.)
Hypophorella expansa (Göttingen 1876)
:

;

;

—

Ehn

Florida- Anneliden (Cambridge 1887) ; Zur Kenntnis der Pedícellineen (Göttingen 1890) Polycháten (Ergebnisse der Hamburger Magalhaensi;

schen Sammelreise c. gyüjtömüben, Hamburg
1897) Die Polycháten des magellanischon und
chilenischen Strandes (Berlin 1901)
Göttinger
Zoologie (u. 0. 1901).
2. E., Johann Philipp és Dávid, a XVII.
sz. végén vándoroltak be Szászországból Angliába és ott Brandwellben megtelepedve, igen
szép, domború díszltmény, vörös, fekete vagy
fehér kedényt, majd késbb Chelsea-ban üveget
;

;

B kedények

gyártottak.

jegyét Ehlers-bélyeg-

nek nevezik.
3.

E;

Ottó, utazó és földrajzi író, szül
jan. 31., megh. 1895 okt. 3.

burgban 1855

HamBuku

szigetén. Jogot végzett s azután a német-keletafríkai társulat szolgálatába lépett. Ennek meg-

bízásából 1888. több expedíciót vezetett a KilímaNdzsaro vidékére és ezt a hegyóriást magát is
majdnem a csúcsáig megmászta. Egészségi okokból 1890. otthagyta Afrikát és Eszak-Indíába
ment, ahonnan 1891— 92-ig lóháton beutazta a
Himalája-országokat, nevezetesen Kasmii't és
Nepált, továbbá Birmát, Indo -Kínát egészen
Hano-íg, 1895 aug.-banPieríng altiszttel U j-Guinea
déli partvidékének kikutatására indult, de a benszülöttek meggyilkolták. Expedíciója személyzetének is csak egy része menekült meg. Mvei
An indischen Fürstenhöfen (Berlin 1894); lm
Sattel durch Indochína (1894)
Samoa, die Perle
der Südsee (1895) lm Osten Asiens (1896).
Ehlert, Louis, német zeneszerz és zenei író,
;

;

szül. Könígsbergben 1825 jan. 13., megh. Wiesbadenben 1884 jan. 4. Lipcsében a Mendelssohn
és Schumann-vezette konzervatóriumban tanult,
1850. mint zenetanár és kritikus telepedett meg
Berlinben. Zenemvei a Shakespeare Téli regéjéhez írott és egy Hafls c. megnyitó. Tavaszi szimfónia, Requiem egy gyermekért (1879. a wies:

badeni nagy zenészgyülésen), karónekek, dalok.
Könyvei Aus d. Tonwelt (1877, II. köt. 1884)
Römische Tagé (1867) és az idegen nyelvekre is
fordított Briefe über Musík an eíne Freundin
(1859 óta több kiadás).
:

Ehlit

rézhidrofoszfát

(ásv.),

CU3(P0J2

•

2Cu(0H),-f H,0

csakis szllded, veséded, sugaras rostos szövetsötétzöld szín, némileg a malatel ismeretes
chitra emlékeztet. Hazánkban Libetbányán, melynek elemzése: P^Oj 24-55, CuO 67-25,HjO 8-20°/o.
Legelször Ehl mellett találták (Linz közelében
a Rajna mellett) 1813., innen a Breithaupt adta
név. Szinonim vele a p7'asin.
Ehmanntelep, Czínkotához tartozó telep PestPilis-Solt-Kiskun vm. gödölli j.-ban, számos
budapesti család lakóhelye u. p. ós u. t. Rákosszentmihály.
;

:

:

:

;

Ehn (E.-Sand) Berta, drámai énekesn, szül.
Budapestenl845okt.30.Bécsbenakonzervatóríumban tanult. Linzben 1864. lépett elször színpadra
s aztán több német színpadon vendégszerepelt, míg
végre Stuttgartban nyert több évre szóló szerzdtetést. Ritka szép, cseng s terjedelmes mezzoszoprán hangja, valamint drámai temperamentuma,
kevéssel rá megnyitotta eltt© a bécsi udvari opera-

—

Ehnheim
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ház kapuját is, ahol legszebb diadalalt aratta a
70-es években egészen a 80-as évek végéig, mikor
végleg visszavonult a színpadról. 1873-ban férjhez ment Sand kapitányhoz.
Eamheim, 1. ObereJmheim.
Ehningen, város, 1. Eningen.
Ehrang, porosz falu a trieri közigazgatási keríilet hasonlónev j.-ban, a Kyll mellett,vasút mentén, vasércbányákkal és kohókkal, agyag- és mo
zaikiparral, gyümölcstermesztéssel, (1910) 3838

—

Ehrenbreitstein

rechts (u. 0. 1891) Die neue
pöbel (u. 0. 1894).
;

Kunst und der Schau-

3. E., Richárd, nemzetgazdasági író, szül.
Wolfenbüttelben 1857 febr. 5. Eleinte bankszolgálatban volt, 1888. az altonai kereskedelmi kamara titkára, 1897. göttingeni egyetemi rendkívüli, 1899. rostocki egyetemi rendes tanár lett.
Számos munkája közül említést érdemel: Die
Fondspekulation und die Gesetzgebung (Berlin
1883); Der Handel, seine wírtschaftliche Bedeutung etc. (Jena 1897) Handelspolitik (u. 0.
lakossal.
Ehrb., természetrajzi nevek mellett Ehren- 1900) Grosse Vermögen, ihre Entstehung und
berg Christian Gottfried (1. 0.) nevének rövidítése. ihre Bedeutung (u. 0. 1892—95, 2 köt.) Sociall^enberg (Alt-E), falu Schluckenau csehor- reformer und Unternehmer (u. 0. 1904).
szági keriUeti kapitányságban, (1910) 4749 la4. E., Viktor, német jogtudós, E. 3. bátyja,
kossal, SZÖVÖ-, fonó-, fa- és malomiparral, tégla- szül. Wolfenbüttelben, 1851 aug. 22. 1882-ben a
gj'ártással.
rostocki, 1888. a göttingeni, 1911 óta a lipcsei egyeEhxenheTg,!. Christian Gottfried, német zooló- tem tanára. Nevezetesebb müvei: Beschránkte
gus és botanikus, szül. Delitzschben 1795 ápr. 19.. Haftung des Schuldners nach See- u. Handelsrecht
megh. Berlinben 1876 jún. 27. Lipcsében és Ber- (Jena 1880); Die Rüekversicherung (Hamburg
linben teológiát tanult, majd orvosi- és természet- 1885) Die Verantwortlichkeit der Versicherungs;

;

;

;

tudományokat

Hem-

hallgatott. 1820-tól 1826-ig

gesellschaften für ihre Agenten (Leipzig 1892)
Versichorungsrecht (u. 0. 1893. Binding, Handbuch der deutschen Rechtswissenschaft-jának 1.
köt.). Egyik kiadója a Iherings Jahrbücher far
die Dogmatik des heutigen römischen und
deutschen Privatrechts
vállalatnak.

prich P. W. társaságában beutazta Egyiptomot
1827. Berlinben az orvostudományok rendkívüli
tanára lett 1^29. Rose Gusztávval együtt kisérte
Híimboldtot Ázsián keresztül az Altai-ig 1838.
beutazta Francia- és Angolországot. Egyike
cím
volt a XIX. sz. legkiválóbb természettudósainak,
Ehrenbergi hegyszoros, Ehrenberger EJause,
a mikroszkópi állat- és növénytan egyik megalapí- 946 m. magas, régebben igen nagyjelentség
tója. Kedvenc foglalkozása volt az ázalékállatok hágó Tirol É.-i határán, amelyen most
és az
tanulmányozása; bebizonj-ította, hogy némely 1912. megnyílt Karwendel-vasút visz kereszfiatalabb földréteg ázalékállatkák páncéljaiból áll. tül Füssentl Lermoos felé. Nevét Ehrenberg ersE. fedezte fel a tenger világításának okát (Das ségtl kapta, amely a hadi történetben több ízLeuchten des Meeres, Berlin 1835) és a leveg ben játszott fontos szerepet, így 1546., midn, a
mikroszkopikus állatait. Leghíresebb és ma is schmalkaldeni szövetség vezére, Schártlín megsokat emlegetett mve: Die Infusionstierchen szállotta, úgyszintén 1552., amidn (máj. 19)
als vollkommene Organismen címen 64 réz- Szász Móric csapatjával Tirolba rohant, hogy V.
tábla melléklettel 1838-ban jelent meg Ijipcsében. Károlyt Innsbruckban meglepje és elfogja. 1634.
Pöbb mvei Naturgeschichtiiche Reisen durch Weimári Bernát kerítette hatalmába, 1703. pedig
Nordafrika und Westasien (Berlin 1828); Die elbb a bajorok, majd a császáriak foglalták el.
Korallentiere des Rten Meeres (u. 0. 1834) Über A francia forradalmi háborúkban az erdöt leromdie Natúr u. Bildung der Koralleninseln und Ko- bolták.
rallenbánke ím Rten Meer (u. 0. 1834); Das
Ehrenbergit (ásv.), rózsaszín agyagféle anyag,
Leuchten des Meeres (u. 0. 1835) Die Akalephen frissen kocsonyaszer, megszáradva repedéses ós
des Rten Meeres und der Organismus der Medu- tapad a nyelvhez, a Siebengebirge andezitkzeteison der Ostsee (u. 0. 1836) Die Bildung der euro- nek a repedéseiben. A cimolit szinonimjaként is
paischen, lybischen und arabischen Kreidefelsen szerepel az E.
und des Kreidemergels aus mikroskopischen
Ehrenbreitstein, város Koblenz porosz kerüOrganismen {Berlin és Leipzig 1839) Mikrogeo- letben, az ugyanily nev vár lábánál, a Rajna
logie (Leipzig 1854, 40 táblával
folytatása 1856 jobb partján, Koblenzzel
szemben, amelylyel
és 1876); Mikrogeologische Studien über das vasúti híd köti össze, (1910) 4862 lakossal, borkleinste Lében der Meerestiefgründe aller Zonen kereskedéssel, régen ismeretes savanyuvízfor(u. 0. 1873). V. ö. Hcm-stein, Christ. Gottfr. E. rással. A város fölött 174 m. magasban van
a föld(Bonn 1877); Lane, Christian Gottfried E. (BerUn hányásokkal ujabban megersített E. vár, amely
1895).
Koblenzzel együtt egyike Európa legkiválóbb er2. E., Kari, német fest, szül. Dannau- dítményeinek. E várat állítólag már Dagobert
ban, Oldenburg közelében (Holstein) 1840 nov. 6. frank király 636. Triernek ajándékozta. Hillin érKopenhágában, Drezdában, Rómában tanult. sek (1152—69) a várat megnagyobbította. 1631Többnyire az északi isten- és hösmondákból és az ben a franciák kezébe jut«tt, 1637. a császáriak
ó-germán életbl veszi tárgyát. Amellett bib- visszakapták. 1759— 62-ig a franciák tartották
liai és allegóriái képeket meg arcképeket is fest. megszállva, de ismét visszaadták.
1799-ben újra
A szakirodalom terén is mködött. Fbb munkái elfoglalták ós 1801. lerombolták. 1802-ben a
Das Zeiehnen und der Zeichenunterricht (3. kiad. nassau-weilburgi hercegeknek adták. A bécsi
Leipzig 1894) Est-est-est, Randbemerkungen zu kongresszus Poroszországnak juttatta. 1816-ban
Rembrandt als Erzieher, von einem niederdeut- a vár újraépítéséhez fogtak és 10 óv múlva késchen Bauem (9. kiad. Dresden 1891) Halt, mehr szen voltak vele.
;

;

mút

:

;

;

;

;

;

;

;

tc*

—

Ehrenfeld
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Ehrenfeld, elbb önálló város, 1888 ápr. 1. óta
Köln (1. 0.) egyik városrésze.
Ehrenfeld-kódex, a Halotti Beszéd és Königsbergi töredék után legrégibb összefügg nyelvemlékünk, a XV. sz. közepérl való, Bécsben
az Bhrenfeld-család birtokában. Szent Ferenc és
társai viselt dolgait foglalja magában. Volf
György tette közzé a Nyelvemléktár VII. kötetében 1881., egy lapjának hasonmásával. Nyelvét ismertette Szarvas Gábor a M. Nyelvr I. kötetében (leginkább a szókincs szempontjából) és
Simonyi Zs. a Magyar nyelv c. munkában (inkább
nyelvtani szempontból). Az E. nyelve jóval régiesebb koránál, tehát a fönnmaradt kézirat sokkal régibb eredetinek a másolata, melyben azonban sok nyoma maradt a régi eredetinek. V. ö.
Zolnai, Nyelvemlékeink (1894).
Ehrenfriedersdorf, város a szászországi chemnitzi kerület annabergi j.-ban, vasút mellett,
5.33 m. magasan az Érchegység tövében, szép ev.
templommal, zsinór-, harisnya-, mhimzéskészítéssel, gránitbányákkal ós téglagyártással, (i9o5)
5843 lak. A város 500 éves fennállásának emlékére állított Frigyes-szobrot 1909 júl. havában
leplezték le.

Ehrenreich Sándor Ádám, rézmetsz,

szül.

1784. Pozsonyban. 1803-tól fogva a bécsi akadémián tanult s 1806 után Budára költözött, ahol
kiterjedt munkássága révén országos hírvé lett.
Sokat metszett a Tud. Gyjtemény számára is.
1823-ban nagy metszet-sorozatba fogott, amely a
magyar történelem jeleseinek arcképeit tartalmazta, ebbl száznál több lap jelent meg. 1825-ben
Bécsbe költözködött. Halála éve bizonytalan.
Ehrensvárd, 1. Atigustin, gróf, svéd tábornok,
szül. 1710okt.5., megh. 1772 okt. 4. Nagy Frigyes
alatt küzdötte végigaz 1745-iki csehországi hadjáratot, mely után tábornok lett; 1749.építtetteSwea-

borg erdöt, majd megalkotta a svéd hajóhadat s

késbb Finnország kulturális emelkedését vízvezeték, mszaki találmányok s jótékony egyesületek
létesítése által mozdította

el.

A

hétéves háború-

ban rövid ideig fvezér volt s gróíi rangot nyert.
2. E., Kari August, gróf, svéd tengernagy, az
elbbinek íia, szül. 1745 máj. 16., megh. 1800 máj.
21. Brestben tanulmányozta a francia tengerészetet, majd atyjának segédkezett Sweaborg erdítésénél és a svéd hajóhad szervezésénél.

A

ílnn

—

Ehrllch

nyozván a németalföldi mesterek mveit. Isme-

A beteg bolond, Reveille, A fogoly
hadvezérek, A vetélytársak. Zenés mulatság (a stuttgarti képtárban), A díszrség, stb.
1878 óta a berlini mvészeti akadémia ^tápára.
Ehretia L. (növ.), a Borraginaceae (Brdeslevelüek) család génusza, melynek 50 faja legnagyobbrészt az óvilág tropikus tájain, néhány pedig Nyugat-Indiában és Közép-Amerikában van
elterjedve. Pák v. cserjók. A faalakú fajok fáját
felhasználják, így különösen az E. abyssinica R.
Br.-ét (hirroah, Abesszínia, Nyugat-Afrika). A
mexikói E. elliptica DC. gyümölcsét eszik az
E. microphylla Lam. gyökerét Nyugat-Indiában
többféle betegség ellen használják.

retes képei
örült,

:

A

;

£brli., növénynevek mellett Ehrhart Friedrich nevének rövidítése. Szül. Holderbankban
(Bern) 1742 nov. 4., megh. mint a herrenhauseni
kir. kert felügyelje Hannover mellett, 1795 jún.
26. Munkája: Beiti'áge zur Naturkunde und den
damit verwandten Wissenschaften, besónders der
Botanik, Chemie etc. (Hannover és Osnabrück
1787-92, 7 köt).

Ehrhard, Albert,

kat. egyháztörténész, szül.

Herbitzheimban (Elszász) 1862. Mint teológiai
tanár elbb Würzburgban, majd 1898— 1902-ig
Bécsben mködött. 1903 óta strassburgi egyetemi
tanár. Az ókeresztény írodalomtört. és a dogmatörténelem terén kiváló tudományos érdemeket
szerzett. Neve Der Katholicismus u. d. 20. Jahrhundert (1—12. kiadás. Stuttgart 1902) e. munkája révén közismertté lett. Ez a könyv számos
elleniratot provokált, melyekkel szemben E. Liberaler Katholizismus ? c. antikritikájában foglalt állást. A modernizmus ellen kiadott Pascendi
dominici gregis kezdet pápai eneiklikáról 1908.
az Internationale Wochenschrift hasábjain megjelent tanulmányával is nagy feltnést keltett.
Legújabb
Das Christentum ím römischen
Reiche bis Konstantin (Strassburg 1911).
Ehrhart, Fríedrich, 1. Ehrh.
Ehrich, 1. Grossenehrich,
Ehrle, Franz, jezsuita, tudós bibliográfus, egyházi és irodalomtörténész, szül. Isny-ben 1845 okt.
17. Königsbergben végezte tanulmányait s azután
a jezsuita-rendbe lépett. A római vatikáni könyv-

mve

:

melynek 1911-ig prefektusa volt, teljesen újjászervezte, gyarapította ós ismertetések által hozzáférhetvé tette. Újabban megkezdte a História
bibliothecae romanorum Pontiflcum felette fontos
tárt,

hadjárat kezdetén (1788) tengeruagygyá nevezték ki s a Svensksund-i tengeri ütközetben (1789
aug. 24.) parancsnokolt. 1792-ben rövid ideig ten- mnek kiadását. (Az I. köt. az avignoni könyvgernagyi cimmel az összes tengeri er vezényle- tárról szól.) Szerkeszti az Archív für Litteraturtével bízták meg. Ez állásáról utóbb önként visz- gesehiehte c. folyóiratot. Irodalmi munkássága
szavonult és ezóta a természettudományokkal fog- Zur Geschichte u. Reform des Armenwesens (FreiHistóriáé bibliothecae romanorum
lalkozott. Idevágó müveit azonban csak halála burg 1881)
után részesítették elismerésben. Olaszországi uta- pontiílcum tum Bonifatianae tum Aveniononsis
Gli affreschi di Pinturicchio nell'
zásairól írt mvei még most is érdekfeszít ol- (Roma 1889)
vasmányul szolgálhatnak. Ezek közül a legjob- appartamenti Borgia (Roma 1897, franciául 1899);
bak Resa till Italien (Stockholm 1786, új kiad. Archív für Literatur und Kirchengoschichte des
1819) és De fria konsters fllosofl (Stockholm 1786). Mittelalters (Doniflevel, 1-3. köt. Berlin 1885—
Ehrentraut, Július, német fest, szül. Frank- 1897, 4—7. köt. Proiburg 1888—93) stb.
Ehrlich, 1. Heinridi, német zenei író észongorafurtban az Odera mellett 1841 ápr. .3. Knyomatú
rajzokat és könyvillusztrációkat készített, képe- mvész, szül. Bécsben 1822 okt. 5., megh. Berlinket festegetett a parasztóletbl, majd XVI— XVII. ben 1899 dec. 30. Bécsben tanult Henselt-, Bocklet-,
azután egy ideig hangsz.-beli apró alakokat, jeleneteket festett Meis- Thalberg- és Sechtertl
sonier modorában, folyton szorgalmasan tanulmá- versenyzett ós 1840. az Augsburger AUgemeine

f

;

;

:

;
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Zeitung levelezje lett, 1852. pedig a hannoveri
király udv. zongorázója. Paris és London után
1862-töl fogva Berlinben a Stern-féle konzervatóriumon tanárkodott. Mvei: Dreissig Jahre Künstlerleben, melyben azt állította, hogy Liszt a 2.
rapszódiáját az ö dallamaiból áUltotta össze;
Schlaglichter und Schlagschatt«n aus der Musikwelt (1872) Musikásthetik in ihren Entwickelungen von Kant bis znr Gegenwart (1881) Lebens;

;

kimst u. Kunstleben (1884) Aus allén Tonarten
Wie übt man Klavier (1879 óta új kiad.) Modernes
Musikleben (1895) Für den Ring der Nibelungen
gegen Bayreuth Musikstudien beim Klavierspiel Rhy thmik im Vertrag s névtelenül jelentek
meg regényei Abenteuer eines Emporkömmlings
(Frankfurt 1858, 2 köt.) Kunst und Handwerk
(u. o. 1862, 3 köt.).
1854
2. E., Paul, német orvostanár, szül.
márc. 14. Strehlenben, Sziléziában. Boroszlóban,
Freiburgban, Strassburgban, Lipcsében tanult,
1878. Frerichs klinikáján tanársegéd, 1881-ben
rendkívüli tanárrá nevezték ki, 188ö-tl Gerhardt
klinikáján Berlinben, 1890-töl pedig a fertz
osztályon dolgozott. 1896-ban a Berlin melletti
Stegützben létesített szerumtermelö intézet igazgatójává lett, 1899 óta a Majna melletti Frankfurtban emelt kísérleti therapiai intézet igazgatója. E. sok értékes tudományos dolgozata a
;

;

;

;

;

:

:

;

biológia. fiziológia,hisztológia,kemoterápia, szerológia és immunitástan egyes fejezeteit átalakította és eredeti felfogásokkal, új

igazságokkal,

módszerekkel gazdagította az orvosi tudományt.
Az E.-f éle festési módszer, az E.-féle diazo-reakció,
a fehér vérsejtek új beosztása, B.-féle atrepszia, a
rák ellen való immunizálás, B.-féle oldallánctheoria, a difteriaméregrl való tanulmánya, a
vérszerum haemolysinje stb. mind nevét dicsérik
és Behring mellett a semmtherapia egyik alapítójává tették.
koffal a 153,000

Már 1908. megkapta Metschnimárkás Nobel-díjat. Az egész

világ figyelmét azonban az 1910. Die experimentelle Chemotherapie cím dolgozatával vonta
magára B., amelyben tudományos vizsgálatai alapján az ú. n. E.-Hata-féle 606-os szert, egy arzénvegyületet ajánl a szifllis gyógyítására. A gyógyszer salvarsan név alatt (l.o.) van forgalomban.hatása tényleg jó, de még a kísérleti id rövid és a
szifiliszes kiújulásokra nézve nem tudjuk, vájjon
az eddig jól bevált kénes és jódkészítmények ezután nélkülözhetk lesznek-e. Nagyobb dolgozatai
Arbeiten zur Immunitátsforschung (Berlin
1903); A Nothnagel-féle nagy belgyógyászati tan:

könyvben a Pseudoleukaemia, Hámoglobinaemia
fejezeteit írta. Többekkel együtt kiadta azEnzyklopádie der mikroskopischen Technik cím munkát (Wien 1903).
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Ehses

A

pedig csak kivételesen pozitív.

lázas betegséolya-

gek háromféleképen viselkednek: vannak

a reakció rendesen negatív, pl.
2. melyeknél hol
pozitiv, hol negatív (pl. tüdögyuladás, vörheny,
diftéria, tuberkulózis stb.)
3. melyeknél mindig
pozitiv (tifasz, kiütéses tífusz, kanyaró stb.). Az E.
részint diagnosztikai jelentséggel bír, részint pedig oly betegségeknél, amelyeknél nem mindig
pozitiv, a betegség súlyos voltára utal.
Ehrlich-féle teória, 1. Immunitás.
Ehrlich-Hata-féle szer, a kereskedelemben
salvarsan néven ismeretes. L. Ehrlich, 2.
Ehnnann-féle reakció, az adrenalin (1. 0.) kimutatására szolgál, s azon alapszik, hogy az
adrenalin a szembe jutva, a szembogár szkülését (mydriasis) vallja ki. ügy végezzük, hogy
kivágott békaszemre rácsöppentjük a vizsgálandó
oldatot, amelyben az adrenalint óhajtjuk kimutatni ha szkül a szembogár, akkor az oldatban
adrenalin volt. Nem egészen megbízható reakció.
Éhség (fames), a bels érzések legfontosabbika,
mert az élet számára nélkülözhetetlen táplálék
megszerzését biztosítja. Az B. könnyebb foka
egy bizonyos fokú kellemes érzési jelleggel
bir
ezt étvágynak nevezzük magasabb fokán
azonban egyike a legkellemetlenebb, legelviselhetetlenebb érzéseknek. A legtöbb magasabb
rend állatnál, így az embernél is az B., illetleg
az étvágy ritmikusan jelentkezik, mindig egy bizonyos id múlva az étkezés után. Ez az id a különböz szokásoktól, valamint egyéni eltérésektl
nok, melyeknél

1.

izületi csúz, agyhártj' agyuladás

;

;

;

:

;

,

függen meglehetsen
hatjuk,

5

változik, mégis azt mondhogy átlagban az embernél az ebéd után

— 6 óra múlva, a vacsora után pedig kb.

12 óra

múlva

jelentkezik. Az étvágy intezitása is rendkívül változó az egyes egyének szerint ; a kor,
nem, az anyagforgalom gyorsasága, a foglalkozás, az id stb. mind befolyásolják. L. Éhezés.
Éhségbetegségek. Gyjtneve a hiányos táplálkozással némi okozati kapcsolatban lev, inség
idején néha járványszerüen föllép betegségeknek. Pl. kiütéses tífusz (éhtifusz), vérhas, skorbut, anyarozsmérgezés, pellagra, lathyrosis stb.
Ehségkúra, a táplálék gyógyítási célból való
elvonása. Elbb srbben alkalmazták elhájasodásnál és szifllisnél. Ma az elhájasodás kezelése
a táplálék célszer szabályozása által történik,
igaz, a táplálék egész mennyiségének megszorításával, de a ma dívó kúrák (Banting-, Etetern-,
Oertel-, Karell-kúra) ép arra törekednek, hogy a
szervezet ezen megszorítás dacára se éhezzék.
(L. Soványító kúrák.) Ma az éheztetést csak igen
rövid ideig, legfeljebb 24 óráig alkalmazzák heveny gyomor- és béldiszpepszia leküzdésére, vagy
közvetlenül mtétek után. Az É.-tl megkülönböz-

Becsületes tetend a soványító kúra (1. 0.).
Ehses, Stephan, német történetíró, szül. 1855
Ehrlich-féle diazo reakció. 3 cm» 1/2% szul- dec. 9. Zeltíngenben, papi pályára lépett és 1895
fanilsav-oldathoz (melynek 1 l.-jében 50 cm» ece^ óta a Görres-társulat által Rómában f entartott nésav is van) 1 csepp V/Zo-os nátriumnitrit-oldatot met történeti intézet vezetje. Munkái: Philipp von
keverünk, a keverékhez pedig kb. ugyanannyi Hessen u. Ottó von Pack (1896) Römisohe Dokuvizeletet és fölöslegben ammóniát adva összeráz- mente zur Eheschliessung Heinrichs VIII. (Paderzak pozitív reakció esetén úgy a vizelet, mint a born 18í^3) Nuntiaturberichte aus Deutschland
habja piros szlnfl lesz. A reakció egészséges em- (u. o. 1895—99, 2 kötet). B. a Römische Quartalbernél mindig negatív; láztalan betegségeknél schrift szerkesztje.
(ném.),

1.

alkusz.

;

;

;
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Ehsztek,

1. Esztek.
Éhtifusz, I. Kiütéses fifusz.
Eibar (Eybar), város Guipuzcoa spanyol tartományban, (1900) 6583 lak., nagy fegyvergyárral
lakói azonkívül szép dísztárgyakat készítenek.
Eibau (Alt-E.), falu Bautzen szászországi ker.
kapitányságban, (1905) 5022 lak., festgyárral, mechanikai szövszékkel, sörgyártással és toronyóra-készítéssel, közelében gránit- és bazaltbányákkal.
Eibenschitz(cseh. Ivancice), város Brünn morvaországi kerületi kapitányságban,'(i9io) 4303 lak.,
agyagiparral, virágzó zöldségkertószettel és gyümölcstermesztéssel, szép gót plébániatemplommal. Közelében Alexowitz falu mellett nagy (a
Skene-féle) posztógyár van. Károly Róbert hadai
1828. bevették.

—

Eichhorn

ban és a romantikus iskola legjelesebb és legnépszerbb dalköltje. Mvei tarkán követik egymást.
Els nagyobb alkotása Ahnung und Gegenwart
(regény 1815, 3 köt., a szerz neve nélkül adta ki
Pouqué) ezt követték Krieg den Philistem (drámai mese. 1824) Aus dem Lében eines Tauge:

:

;

;

nichts (1826, bájos kis elbeszélés, E. legismertebb
prózamve); Das Marmorbild (novella 1826) Meierbeths Glück u. Bnde (drámai paródia 1828) Ezzolin von Romano (tragédia 1828) Der letzte Held
von- Marienburg (szomorújáték 1830) Die Freier
(vígjáték 1833) Viel Larm um nichts (elbeszélés,
1833) Dichter und ihre Gesellen (novella, 1834)
Gedichte (1837). Utolsó három epikai
(Julián
1853, Róbert u. Guiscard 1855 és Lucius 1857) túlságosan éreztetik egyoldalú katolikus álláspontját, úgy hogy e felekezeti tendencia megrontja a
költi hatást. Ugyanez áll élete utolsó éveiben írt,
egyoldalú irodalomtörténeti dolgozatairól Über
die ethische und religiöse Bedeutung der neue;

;

;

;

;

;

mve

Eibenschütz, 1. Ilona, zongoramvészn, sztü.
Budapesten 1872. Mint ötéves kis leány lépett
föl elször a nyilvánosság eltt Schumann Klára
képezte elsrangú mvésznvé, úgy, hogy az ren romantischen Poesie (1847) Der deutsche Roorosz, angol, dán és belga udvaroknál játszott. mán des 18. Jahrhunderts in seinem Verháltniss
1902-ben Derenburg londoni bankár neje lett. zum Christenthum (1851); Zur Geschichte des
Unokatestvére
Dramas (1854) ós Geschichte der poetischen Lit2. E. Biza, operaénekesnö, szül. Budapesten teratur Deutschlands (1857). Kiválóbbak igen si1871. Drámai szoprán, 1891. Lipcsébe szerzdött, került mfordításai Don Manuei, Gráf Lucanor
több Ízben Damrosch newyorki Wagner-ciklusai- (1840) és Calderon, Geistiiche Schauspiele (1846—
ban szerepelt 1902 óta a drezdai udv. opera tagja, 1853, 2 köt.). Összes munkái Berlin 1842, 4 köt.
hol 1911. Maláta Oszkár karnagy nül vette.
Münster 1889 és Lipcse 1891, 2 köt. Prózai (iro3. E. Mari, Ditrói Mórné, 1. Ditrói.
dalomtörténeti) dolgozatai Vermischte Schriften
Eibenstock, város Zwickau szászországi ke- 1866, 5 köt. Hátrahagyott költeményeit Meisner
rületi kapitányságban, a Muldo közelében, vasút H. adta ki (1888). Eletét megírta H. Keiter
mellett, (1905) 8724 lak., csipkekészitéssel, selyem- (1887); ifjúkorát tárgyalták E. Höher (1894) és
:

;

;

:

;

:

:

és mulúiimzéssel. Románizlés templomának karcsú tornya és szép oltárképe van.
Eibenthal, község, 1. Tiszafa.

Eibisch-cukor, ziliz (althaea)- gyökér- v. levélkivonatokkal készült cukorkák, melyeket köhögés
ellen használnak.
Eibiswald, község Deutsch-Landsberg stíriai
kerületi kapitányságban, a Sagga meUett, (1910)
kb.

1200

lak.,

nagy vasmvekkel

és barna-szén-

bányával.
Eibsee, tó Bajorországban a Zugspitze É.-i
lábánál, Garmischtól 2Vs órányira, 959 m. magasban, harmadfél km. hosszú, 1 km. szóles, mélysége 28 m. Hét szigete van, látható lefolyása nem
ismeretes.

Eichenau, 1905-ig Klein-DombrowkattsilxiForoszország Oppeln kerületében, (i9io) 8430 lak.,
kszén-, ezüst-, ólom- és cinkbányászattal. Hozzátartozik Burowietz bányatelep.
Eichendorü, Joseph, báró, német költ,
szül. Lubowitz kastélyban, fels Sziléziában 1788
márc. 10., megh. 1857 nov. 26. St. Rochusban, a
Neisse mellett, leánya birtokán, ahol 1887. emléket emeltek neki. Szoros viszonyba lépett a romantikának számos jeles képviseljével (Arnim,
Brentano, Görres, Creuzer, Loeben stb.) s velk
együtt gyjtött napkönyveket s népdalokat. Tanulmányainak befejezte után meglátogatta Parist
és Bécset, mire 1813. a porosz seregbe lépett s
1815-ig tevékeny részt vett a szabadságháborúban.
Azután hivatalnok lett, s a titkos államtanácsosságig emelkedett. De már 1855. vissza vonult. A romantika utolsó kiváló képviselje Németország-

Kmger

(1898).

Eichhoff ,i<VéíZár?c GvMave,frd>nc\9. nyelvtudós,
szül. Havreban 1799 aug. 17., megh. Parisban
1875 máj. 10. 1842-ben Lyonba az idegen irodalmak tanárává, 1855. a középiskolák ffelügyeljévé nevezték ki. Mvei Parallelé des langues
de l'Europe et de l'Inde (18-36) Histoire de la langue et de la littérature des Slaves (1839) Poésie
héroique des Indiens comparée á l'épopóe grecque
et romaine (1860) Grammaire générale indoeuropéenne (1867). Suckauval együtt a Dictionnaire étymologique des racines allemandes (1840,
új kiad. 1855) c. szótárt adta ki.
Eichhorn, 1. Johann Albrecht Friedrich, porosz államférüú ós jogtudós, szül. Wertheimben
1779 márc. 2., megh.lBerlinben 1856 jan. 16- Porosz
szolgálatba lépett, 1810. a berlini kamarai törvényszók bírója lett és azon hazafiak közé tartozott,
kik lankadatlan buzgalommal dolgoztak Poroszország újjászületésén. 1813-ban,mint a berlini népfelkelés választmányának tagja, Blücher fhadiszállásán tartózkodott. 1815-ben érdemeket szerzett a franciák által elvitt tudományos s mvészeti
kincsek visszaszerzése körül. Késbb a külügyminisztérium és 1817. az államtanács tagja volt. Kiváló része volt a német vámszövetség létrehozásában. 1840-ben a vallás- és közoktatásügy minisztere lett, de ez állásban a pietista-ortodox
pártnak kedvezett. 1848 márc. 19. beadta lemon:

;

;

;

dását.
2. E., Johann Gottfried, német orientalista és
történetíró, szül. Dörrenzimmemben 1752 okt. 16.,
megh.Göttmgenben 1827 jún.25. Jenában s késbb

—
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Göttingenben a keleti nyelvek tanára volt. Els
Geschichte des ostindischen Handels vor
Mohammed (1785) volt. Szélesebb körben tette ismertté nevét Bibliothek der biblischen Litteratur
(1787—1801, 10 köt.) és Repertórium für biblische
imd morgenlándische Litteratur (1777—86, 18
köt.) cím munkáival. Egyéb teológiai müvei:
Historisch-kritiscbe Einleitung in das Alté Testament (1804—14, 3 kötet, 2-ik kiadás u. o. 1820—
1827, 5 kötet) és Einleitung in das neue Testament (1804—1814, 3 kötet), melyekben az ó- és
új-testamentomot tisztán irodalomtörténeti szempontból vizsgálja. Irodalom- és mveldéstörténeti
munkái Allgemeine Geschichte der Kultur und
Litteratur des neueren Európa 1796—99, 2 köt.)
Allgemeine Litteraturgeschichte (2. kiad. 1816,
2 köt.); Weltgeschichte (3. kiad., 1818—20,
5 köt.) Geschichte der drei letzten Jahrhunderte
(3. kiad. 1817— 18, 6 köt.); Geschichte des XIX.
Jahrhunderts (1817).
3. R, Kari Friedrich, német jogtudós, az elbfla,
szül.
Jenában 1781 nov. 20.,
binek
megh. Kölnben 1854 júl. 4. Tanár volt 1805— 33-ig
megszakításokkal Odera-Frankfurtban,Berlinben,
Göttingenben, majd ismét Berlinben. 1833 47-Jg
magas állami hivatalokat viselt, utoljára a pénzügyi fbíróság tagja volt. Az 1813— 14-iki szabadságharcban önkéntes volt. Fmvei: Deutsche
Staats- und Rechtsgeschichte (Göttingen 1808
1823, 4 rész) Einleitung in das deutsche Privatrecht mit Einschluss des Lehrrechts (u. o. 1823).
1815-ben Savigny és Göschen-nel megalapította
a Zeitschrift der geschichtlichen Rechtswissen-

mve a

:

:

;

—

Eichrodt

Eichler,

1.

AugustWühelm, német

botanikus,

Neukirchenben 1839 ápril. 22., megh. Berlinben 1887 márc. 2. Elbb asszisztens, aztán magántanár volt, majd a botanika tanára s a növénykert
igazgatója lett 1871-ben Grácban, 1873. Kiéiben
és 1878. Berlinben. E. fleg a virágok alak- és
szül.

fejldéstanát kutatta. Eleinte Marüics vezetése
alatt a Flóra Brasiliensis kiadásában mködött
kézre, majd az alapító halála után egymaga folytatta, s abban egész sereg család teljes monograüáját dolgozta ki. Számos cikkén kívül nevezetes munkája a Blütendiagramme (Leipzig 1875—
1878, 2 köt.), mely mint alapvet a virágnak régibb
morfológiáját az összehasonlító vizsgálat szellemével egészen átalakította. Egyéb mvei Beitrage zur Morphologie u. Systematik der Marantaceen (Berlin 1884); Zur Entwickelungsgeschichte
derPalmblátter (u. o. 1885); Syllabus der Vorlesungen über spezielle u. medicinisch-pharmazeutische Botanik (5. kiad. BerUn 1888). 1881 óta a
Jahrbuch des kgl. bot.Gartens u. des bot. Museums
zu Berlin mvet adta ki.L.mégNövényrend.szerek:

—

;

schaft

c.

folyóiratot.

Eiclihornia Kunth

(nSv.), a Pontederiaceae
család génusza, 5 faja Dél-Amerika úszó, vizi
növénye, egy közülök tropikus Afrikában is megvan. Virágzatuk füzéres, viráguk leple tölcséres,
termésük hosszúkás, sokmagvú tok. Az E. azurea
Kunth-ot világos ibolyaszín virágaiért Európában üvegházban gyakran tenyésztik. A délamerikai vizeken általánosan elterjedt E. crassipes
Solms 30—60 cm. magas törózsát fejleszt, melyben a megduzzadt levélnyelek úszóhólyagként
szerepelnek (1. az ábrát). Az utóbbi évtizedekben

Közép-Amerikába, Észak-Amerika D.-i részére,
valamint Ausztráliába is eljutván, a tavakat ós
folyókat úgy elárasztotta, hogy akadálya lett a
hajózásnak és a halászatnak (boautiful pest), mint
Európában az Átokhinár (1. o.). Takarmánya marhának és sertésnek trágyának is alkalmas. Európában aquariumi dísznek szeretik (vizi jácint).

Eichhornia crassipes. a Ai E. azurea virága felhasítva,
b magháza keresztmetszetben, e hosszmetszetbea.

;

Eichhorst,

Hermavn Ludung, német

orvos,

a boszniai
igazgatója,
sztQ. Éger vidékén (Csehország) 1844., megh. Sarajevóban 1894 febr. 16. Katonai szolgálat után
2.

E., Edtiard, oszti-ák jogtudós és

kormány igazságügyi osztályának

Königsbergben 1849., hol tanulmányait megmajd Berlinben mint Leyden, Frerichs
segédje folytatta. 1876-ban a jenai egyetemen, a Boszniába kerölt, melynek igazságügyi viszokövetkez évben Göttingenben, 1884 óta Zürich- nyairól úttör munkát írt Das Justizwesen in
ben a belgyógj'ászati klinika professzora és igaz- Bosnien u. der Herzegowina.
gatója. Nagyobb munkái: Handbuch d. speciel.
Eichrodt, Ludwig, német költ, szül. DurlachPathologie(6.kiad. Wien 190.3, 4 köt.); Lehrbuch ban 1827 febr. 2., megh. Lahrban 1892 febr. 2
der physikalischen Untersuchungsmethoden inne- Müveinek egy részét Rodt Rudolf álnéven adta ki
rer Krankheiten (2 kötet, Braunschweig 1881). Fmvei
Gedichte in allerlei Humorén (1853)
Kisebb dolgozatai közül legnevezetesebbek Per- Schneiderbchlein (1853) Lében und Liebe (köl
niciöse Anámie (Leipzig 1878); Trophische Bezie- temények 1856) Die Pfalzgrafen (dráma, 1859);
hmigen d. Nervus vagi zum Herzmuskel (Berlin Deutsches Knabenbuch (1865); Alboin (dráma,
1879).
1865) Rheinschwábisch (1869, költemények baszül.

kezdette,

:

:

:

;

;

;

-
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nyelvjárásban)
Lyrischer Kehraus (1869,
2 rész) Lyrische Karikaturen (1869) Biedermeiers Liederlust (1875); Hortus deliciarum (1876
1880, 6 rész, antológia) Gesammelte Dichtungen
(1890, 2 köt., számos deákdallal) stb. A müncheni
Fliegende Blátterc. humoros hetilapnak is dolgozódeni

;

;

;

—

;

társa volt.
Eichsfeld, hegyes vidék Németországban a
Rhume és Werra völgye közt legnagyobb magasságát a Goburgban (568 m.) éri el. D.-i nagyobb
része terméketlen és csak völgyeiben vannak jobb
földjei. Lakói ezért nagy számmal vándorolnak ki.
Az E.-i rósz kevéssé hegyes földje gabonát, lent
és dohányt is jól megterem. Régen a mainzi érseknek volt tulajdona. 1815-ben a bécsi kongresszus
Poroszország és Hannover közt osztotta fel.
Eichstádt, város, 1. Eichstaü.
;

;

Eichstádt,

1.

—

Eider

Eichthal, Gustave, báró, francia orientalista,
Nancyban 1804 márc. 22., megh. Parisban
1886 ápril 9. Mvei telvék érdekes, habár sokszor téves nézetekkel és új elméletekkel. Fbb
munkái Lettres sur la race nire et la race blanche
(1839) Examen critique et comparatif des trois
premiers évangiles (1863, 2 köt.) Les trois grands
peuples méditerranéens et le christianisme (1864);
La sortie d'Égypte (1873) Socrate (1881). V. ö.
Vernes, G. d'E. (Paris 1887).
Eichwald, cseh falu a teplitzi közigazgatási
járásban, az Érchegység lábánál, 364 m. a tenger
színe fölött, vasút mentén. Mint klimatikus gyógyhely Teplitz-cel együtt, mellyel villamos vasút
köti össze, igen jó hímévre tett szert. 1910-b9n
szül.

:

;

;

;

4481 lak. volt.
Eichwald, Kari Eduárd, természettudós, szül.
Heinrich Kari Ábrahám, német Mitauban 1795 júl. 4., megh. Pétervárott 1876

Oschatz szász faluban 1772 aug.
megh. Jenában 1848 márc. 4., hol rendes tanár,
fökönyvtárnok, titkos udvari tanácsos és a filológiai szeminárium igazgatója volt. Elbb Lipcsében
mködött. Több ókori írót adott ki, így Diodorost
(1800-02, 2 köt.) és Lucretiust (1801) és sok tanulmányt írt az ókori irodalomtörténet körébl.
Ö fordította németre Mitford görög történelmét
is (1802—08,6 köt.). Legismertebbek beszédei:
Opusculaoratoria(1848— 50), melyek kitn latinfilológus, sziíl.

8.,

sággal írvák. Goethével folytatott levelezését kiadta W. Biedermann (1872)
2. E., Rudolf, német fest, szül. Berlinben 1857

nov. 10. Pétervárott a bányászati intézetben az

slénytan tanára volt. Sokat utazott, 1825-ben
a Kaspi-tenger vidékén, majd a Kaukázusban
járt s egész Perzsiáig hatolt, 1829-ban Oroszország
Ny.-i és DNy.-i tartományaiban tett utazásokat s
a Fekete-tengerig jutott 1837. Novgorodban ós
Észtországban utazott 1846-ban geológiai célok;

;

ból beutazta az Eifelt, Tirolt, Olaszországot, Szicíliát és Algériát. 1851. nyugalomba vonult.
vei: Zoológia speciális (3 köt., Vilna 1829— 31),
Reise auf dem Kaspischen Meere und in den Kaukázus (1., 2. rész Stuttgart 1834) Lethaee rossica ou Paléontologie de la Russie (3 köt., Stutt-

Fm-

;

ápr. 20. Tanulmányait szülvárosa mvészeti f- gart 1853— 69); Die Urwelt Russlands (4 füzet,
iskolájában megkezdve, Bleibtreu és Geselschap Pétervár 1840—47).
Eichwaldit (ásv.) névvel illetik a Jeremejewitmellett folytatta és Olaszországban, Parisban és
Németalföldön tett utazásaival fejezte be. Haza- kristályoknak bels magkristályát, amely rombos
térve, Berlinben telepedett le, ahol számos arc-, hármas iker vegyi összetétele valószínleg telgénre-, történeti és egyházi képet festett, ame- jesen azonos a Jeremejewittel.
Eickel, község Arnsberg porosz kerületben, Qellyek az eladás elevenségén, a felfogás közvetlenségén és melegségén kívül még remek színezésük- senkirchen közelében, vasút mellett, {191c) 33,524
kel is kitnnek. A nevezetesebbek közé tartoz- lak., sör-, szeszgyártással és szénbányákkal. Sósnak: Theodor Korner felolvassa bajtársainak és höftirdöit sokan látogatják.,,
Eidami sajt (Edamisajt), Észak-Hollandiában
szabaS ságdalait, Blücher Genappeban, Viktória,
Vilmosherceg Bar-sur-Aubenál, Beethoven dolgo- tehéntejbl készül gömbalakú kemény sajt. A
zószobájában, Krisztus Bmmausban, A naimi ifjú gömbök átmérje 12—15 cm., súlya 3—4 kg. köfeltámasztása, Beethoven és a múzsák stb.
zött változik s a sajt teste gyengén sárgás szín.
Eichstátt (Eichstádt), város és az ugyanily A készítés után a szokásos kezelés mellett 2
nev járás székhelye Mittel-Franken bajor kerü- hónap múlva érik be s forgalombahozatal eltt
letben, az Altmühl és vasút mellett, (i9io) 8029 külsejét anilinfestékkel pirosra festik. 100 kg. tellakossal, komló-, len- és gyümölcstermeléssel, jes tejbl 8— 9 kg. beérett sajtot nyernek,
Eidelstedt, porosz falu a schleswigi közigazcip- és sörgyártással, kbányákkal. Az E. -i likeresett cikk. A kbányákban ér- gatási kerület pinnebergi j.-ban, vasút mentén,
tográfiái
tékes fosszilis állati és növényi maradványok (1910) 3325 lak., élénk iparral és kereskedéssel.
Eider (Eyder), 188 km. hosszú folyó Schleswigfordulnak el, melyekkel az E.-iek élénk kereskedést folytatnak. A középkori külsej város jelen- Holstein porosz tartományban. Kiéitl D.-re ered
tékenyebb épületei a dóm, amelyet 1042. kezdtek a Reddertóból, átfolyik elször is a Bothkamper
tavon, elbb E.-ra, majd Ny.-ra tart, átmegy a
szép üveg- és falfestmények ékesítik
el építeni
benne van Szt.Wilibald sírja; a járásbíróság, amely Westen tavon is, azután egy darabig határfolyó
egykor a püspöknek volt lakóhelye a Walpurgis- az egyesült hercegségek között, nagy kanyarutemplom, Szt.Walpurgis-ereklyével az 1444. épí- latokkal szeli át a síkságot, amelyet hatalmas
tett városháza és a püspökök egykori nyári kas- töltések védenek árvizei ellen. A Sorge és Treena
télya, amely 1872 óta kaszárnya. A palotatéren folyók vizével bvülve, Tönningnél ömlik az
19 méter magas oszlopon 2V2 méter magas ara- Északi-tengerbe. Friodrichstadtnál 180, torkolanyozott Mária-szobor áll. Közelében van a ter- tánál 300 m. széles és 4—5 m. mély, vízvidóke
jedelmes, de elhagyatott Wilibaldsburg (1. o.),amely 3400 km*. Rendsburgtól kezdve hajózható és a
egykor várul is szolgált. A város és a püspökség Kaiser Wilhelm csatorna megépüléséig különösen
azért volt nagy fontosságú, mert a belle kiágazó
Szt. Bonifáciusnak köszöni alapíttatását stb.
;

—

.

k

:

;

;

;

—
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Eiffel

E. -csatorna kötötte össze a Keleti- és Északi-ten-

lk vannak,

középkorban Affidom volt a neve s Nagy
Károly óta mint Romani terminus imperü, történelmi nevezetesség folyó.
Eider-csatorna (holsteini, scTüesimg-holsteini
csaiorna), 1774— 84 ig a Kieler Föhrdebe öml
kis Levensaue folyó medrének fölhasználásával
épült és összeköti Holtenan kikötvárost az Eider
partján épült Voorden várossal. A Kaiser Wil-

magassága 600 m., ennélfogva klímája is elég
népességétl, magas
zord, s elüt a környék

gert.

A

helm

V.

ezért eléggé lakatlan terület. Átlagos

sr

kultúrájától. Vizei a Moselbe folyó Elz, Lyser,
Salm, Rünn és Sauer ; a Maasba omló Roer és a
Rajnába torkolló Ahr és Netté. Jellemz a flatal
vulkanízmus, az ú. n. maarok, ezek kis kráterek,

amelyeken eltódnlt és ismét visszahúzódott a
láva és szabályos tölcsérszer njrilás maradt meg,
Kelet-Észak-tengeri csatorna elkészül- melyben kis tó foglal helyetLegnagyobb a 338 ha.

téig az egyetlen üt volt az Északi- és Keleti-tenger között, de mivel az sokkal rövidebb, jelentsége ma csekély. Nagyobb része kiszáradt, öt
zsilipje is elpusztult.

Eiderdánok, politikai párt hívei Dániában.
Nevöket onnan vették, hogy Dániát az Eider folyóig óhajtották kiterjeszteni. E törekvés Schleswignek Dániába kebelezésével függött össze. Mivel szabadelv nézeteket is vallottak, Dániában
leginkább nemzeti liberálisoknak nevezték ket.
1848— 65-ig állottak a kormány élén, de uralmuk
végzetessé lön Dániára nézve, amennjiben makacsságuk miatt 1864. elveszítették Schleswig-

terület rendkívül tisztavizú Laacher-See, körülötte mintegy 40 vulkáni kúp található. Kisebbek
a Merfelder, Pulver, VVeinfelder és GemundenerMaar. Legvadabb része a 696m. magas Schnee-E.
É.-ra és Ny.-ra fokozatosan lejt a belgiumi bányavidékre, dho\ a kszén könnyen hozzáférhet, s
nagy iparz városok keletkeztek, mint Valenciennes, Lille, Ronbaix stb. Ny.-i nagyon lankásan elsimuló részén több a csapadék és erd, ezt

nevezzük Ardenneknek. Németországnak legterméktelenebb része, csak a D.-nek és K.-nek nyíló
völgyekben terem némi gyümölcs, a többi köves,
rossz legel. A variszkuszi hegyrendszemek ú. n.
Holsteint. A kormányról a néppárt szorította le Rajnai Palahegység csoportjához tartozik, ftömegét kristályos palák és az ú. n. E.-mész építi
ket.
Eiderstedt, 330 km- terület félsziget Schles- fel, egyik legfestibb mészkszirtje a Hohes Venn.
Eüel-mész, a Rajna balpartján az Eifel (1. 0.)
wig Ny.-i oldalán az Eider torkolata és a Heverströmi-öböl közt, melyet gátakkal védenek a ten- hegységet részben alkotó és a devon szisztéma
ger hullámai ellen.
1472,

A

sík földön a lakosság,

(1910)

fképen állattenyésztéssel foglalkozik. Leg-

nagyobb helysége Tönning (3219 lak.).
Eidográi (gör.), a pantográfhoz hasonló másológép (képek másolására), melyet Wallace talált
fel 1821. Edinburghban.
Eidográfia (gör., a. m. képírás), Eckhardt kémikustól Münchenben 1876. feltalált, közvetlen a
fémre rajzoló eljárás. A fametszet galvános másolásának megtakarításával, közvetlen úton készítettek így könyvnyomó sajtón nyomható lemezeket.

Eidothea, az si görög mondában Proteusnak,
az alakját szükség szerint változtató bölcs tengeri
öregnek a leánya, ki az Odysseiában Menelaost
megtanítja, hogy mikép kényszerítse Proteust a
jóslásra.

EidsToId, falu Akershus norvégiai kerületben,
a Mjösen D.-i végében a Vormen jobbpartján,
vasúti és gzhajó-állomás, 300 lak. Egykori
kohói megszntek mködni. E.-nak Norvégia
történetében nevezetesebb szerep jutott. A IX. sz.ban Hafdan itt hirdette ki az eidsivath ingót, az
els norvég kódexet. 1814^)en pedig itt gylt össze
az els alkotmányozó norvég országgylés, amely
Norvégiának a még ma is érvényes alkotmányt
adta. A Karsten Anker házát, amelyben a gylést
tartották, az ország megvette és a gylés tagjai-

nak arcképeivel

ékesíttette.

Eierland, a hollandi Texel-sziget E.-i része,
melyet 1629. hatalmas gáttal és töltéssel kapcsoltak össze Texel-szigettol. 1834-ben a sziget
sekélyes partját feltöltötték s az így nyert termékeny földön gazdag legelók és vetések díszlenek.
Eifel. a német középhegységnek egy darabja a
Mosel, Rajna és Roer között. Lankán kiemelked, egyhangú platóvidék, amelyet nem borít
erdség, hanem fent a tetején nagy mezk, lege-

középs emeletébe

sorozott

mészk, márga

s do-

lomit közös geológiai megnevezése.
Eüfel, Alexandre Guslctve, francia mérnök,
szül. Dijonban, 1832 dec 15. Tanulmányait 1852
55-ig az Bcole centrale des árts et manufactures-ban végezte és azután mint vasúti mérnök
különösen hidak tervezésével foglalkozott. 1865ben Levallois-Perret-ben (Paris közelében) nagy
gépgyárat alapított, mely ismeretessé tette nevét.

—

1878-ban a párisi világkiállítás számára megalkotta Paris városának pa Villonját továbbá a
nizzai csillagászati toronynak 100,000 kgr. súlyú,
egy személy által könnyen forgatható kupoláját.
Külföldön is több nagyobbszeni közmunkát vállalt
el. Nálunk E. két nagy mvel emelt magának emléket részt vett a Margit-híd építésében, továbbá
építette Szeged pusztulása után a Tiszán át vezet új közúti hidat. Az 1889. párisi világkiállítás
;

:

számára a 300 méter magas Eiffel-tornyot (1. o.)
építette, mely nevét az egész földkerekségén ismeretessé tette. Ez évben a francia akadémia tagjának választotta. A Panama-csatoma-társulat

növekv pénzügyi zavarai az E.-gj'árra is
visszahatottak s az 1892. végén kitört és a francia képviselház viharos tárgyalásai révén közismeretes Panama-botrányba E.is belesodortatott.
egyre

1893-ban a Panama-társulat többi választmányi
is az esküdtszék elé került,
mely eltt a közvádló azzal vádolta, hogy összesen 33 millió frankot kapott a Panama-társulattal Flory szakért pedig azonfelül azzal vádolta,
hogy a társulatnak szolgáltatott vasárú nem volt
hasznavehet. E vádak alapján az esküdtek E.-t
kétévi fogságra és 20,000 frank kártérítésre ítélték. E. megnyugodott sorsában, de 2 évre szóló
fogságát a semmítöszék elévülés címén feloldotta.
Pontosabb mvei Les ponts portatifs économiqnes (Collín közremködésével, Paris 1888) Les
tagjával együtt

;

:

;
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grandes constructions métalliques

(u.

o.

1888);

Mémoire présentó h

l'appui du projet dóflnitiv du
viaduc de Garabit (Cantal, Paris 1889).
Eiffel-torony. Az 1889-ki párisi nemzetközi kiállítás alkalmával az ottani Mars-mezön emelt

-

Ellenburg:

frankra rúgott. Ujabban drótnélküli telegráf -állo-

más gyanánt

is szolgál.

Eifisch vagy Eivisch, német neve Anniviers
(1.
0.) svájci völgynek, lakosságát illetleg 1.
Svájci hunnok.
Eiger, 3975 m. magas csúcs a Bemer Ober300 m. magas vasszerkezet építmény (1. az ábrát),
mely a nevét Eiffel (1. o.) mérnöktl kapta. Alap- landban. A Grindelwald- völgy D.i részén hirtelen
zata beton s 676 m' terjedelm. A torony súlya emelkedik ki az üde legelök közül egy szinte
9 millió kg. Csúcsáig 1792 lépcs vezet fel. Az 2000 m. magas sziklafallal, háromólú, örök hóval
I. emeleten négy hatalmas vendégl és egy, az
borított csúcsa a szomszédos Mönch és Jungfrau
egész torony köriil vezet körjárat van. A II. eme- csúcsokkal Svájc büszkesége. BNy. felé nyúlik le
let fkép tudományos kísérletek tételére van fen- a 3-5 km. hosszú E.-glecser. A Mönchtl a 3617
tartva, erre következik a III., kisebbik emelet, m. magas E.-joch választja el, ez azonban nem
egy 250 m« nagy üvegkupola, amely a torony használt útvonal. A Jungfrau- vasút els szakaszát, amely B.-glecser állomásig tart, 1898.
fejezték be, ezt szokás E.-vasút-nsi)í is nevezni.

Eigg

(e>tsd: egg),

bazaltsziget Skócia Ny.-i ten-

gerpartján.
Eigil,

Egill.

1.

(200/0) vagy brómozott (IP/o)
fehérje-vegyületek, melyekbl jód vagy bróm hasad le a sebeken vagy a belekbon és így jód-,
illetve brómhatás várható tlük. A jdeigont sebhintpornak használják a jodoform helyett, a
nátriumsóját belsleg jódkáli helyett; a brmeigont ós brómpeptont csillapítószeml belsleg a

Eigonok, jódozott

brómsók helyett.
Eike (Eiko, Eyke, Ecco, Ebko) von Bepgow,
német nemes, ki 1209—33. Magdeburg vidékén
kiállított

oklevelekben szerepel.

irta (illetve

dolgozta át latin eredetibl) a Szász tükör néven
ismeretes törvénykönyvet (1. 0.).

Eikón (gör.), kép a gör. egyházban a szentkép elnevezése.
Eikonogén, amidonaftolszulfosav nátriumsója
;

/OH
Ci(,Hj— NHj

2
1.

Nagy

színtelen kristályok.

\SO3Na6
vegn oxidáció

Eiffel-torony.

koronáját teszi, felséges kilátást nyújt a fvárosra és vidékére. Hidraulikus felvonó-gépek az
I. emeletig körülbelül 200 embert és az I. emelettl kezdve mintegy 50—60 embert a torony tetejéig 6—7 perc alatt visznek fel. A II. emeletig
lépcsk is állanak a közönség rendelkezésére. A
kormány a torony forgalmi jogát 20 évre Eiffelnek engedte át, amely jogát Eiffel 5.100,000
frankért különböz bankokból alakult konzorciumnak adta el. Mascart indítványára az E.
legmagasabb párkányán meteor, állomást rendeztek be és önmköd mszerekkel szerelték fel,
melyekrl a feljegyzések elektromos átvitel segítségével a meteor, intézetben eszközöltetnek. A
toronycsúcs ingadozása viharok alkalmával 15
cra.-en belül marad. Építési költsége 6.500,000

A

le-

folytán megbarnulnak. Erélyes
redukáló sajátságánál fogva a fotográfiában elhívóul használják. E. néven az Agfa hozza forgalomba.
Eikoszté (gör.) a. m. huszad, annak a révvámnak neve, melyet az athéneiek a hajókon behozott vagy kivitt árúk után 413—404. Kr. e. szedtek, amikor a rendkívüli hadi adóktól kimerült
már nem
szövetségeseik kötelezettségeiknek
tudtak megfelelni, pénzre pedig abban a válságos
idben szükség volt. Általában minden 5o/o árúvámnak neve.
Eilaa, 1. Eylau.
Eilbeck, külvárosa Hamburgnak (1. o.).
Eileithyia (vagy Eleutho, latinosan Ilithyia),
a régi görög istenhitben a szülés védöasszonya,
kit néha többes számban is elképzeltek. Kultuszának fhelye Kréta és Delos, de innen kiindulva
az egész görög világban elterjedt a tisztelete. Az
élet legnehezebb óráiban
védi a nt, ezért Platón szerint minden nnek naponként el kellene
mennie néhány percre E. templomába imádkozni.
hatalmas
Néhol Artemisszel és Hérával, a
vódöistenségeivel egybeolvadt a tisztelete.
Eileithyiaspolis, ókori város Fels-Egyiptomban, helyén ma Elkab áll.
Eilenburg, város Merseburg porosz kerület
delitzschi járásában, a Mulde mindkét part-

nk

Elnhard
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ján, vasút mellett, (i9io) 17,897 lak., kémiai cikkek, celluloid-, posztó-, karton-, sör- és gazdasági
gépgyártással, malmokkal és mkertészettel. E.
I. Hemrik idejében fontos ersség volt. 1370.
Csehországhoz került 1386. a merseburgi püspök
a várat leromboltatta. 1396. a meisseni örgrófoké
és 1815. a poroszoké lett.
Eilendori, falu Aachen-vidék porosz kerületben, 5 km.-nyire Aachentói, (1910)10,127 lak., mészégetéssel és f akereskedéssel közelében ólomércbányával. Hozzátartozik Atsch község is, melyben a Rhenania vegyészeti gyár, továbbá vasöntók, üveg-, chamotte tégla-, mtrágyagyárak
vannak.
Eilers, Gustav, német rézmetsz, szül. Berlinben 1834JÚ1.28., megh. u. o. 1911 jan. 27. Tanulmányait Trossinnél végezte Königsbergben. 1869.
Berlinben rézmetsz mtermet nyitott. Tizian Adógaras-át, Rubens Szt. Cecüiá-ját, Holbein és Van
Dyck-féle arcképeket, Kaulbach, Knaus, Sohn,

már

;

;

gyakran nagy pusztításokat okoz bennük. E.
Stiedae Lindem., a házinyúl vékonybelének hámjában, májában és az epevezetékében élsködik,
s nagyon gyakran fleg nyúltenyésztókben rendkívül nagy károkat okoz a megtámadott nyulak
heves hasmenésben szenvednek, lesoványodnak,
szájukból és orrukból sárgás nyálka folyik, bélsarukban rengeteg mennyiségben találhatók meg
az E. Stiedae oocystái, melyek a bajt tovább terjesztik több esetben észlelték, hogy a nyulakkal
foglalkozó emberek, továbbá a háziállatok közül
az ökrök, lovak, kecskék és sertések is fertzdtek velük. Az E. Stiedae okozza a szarvasmarháknak azt a vérhas-járványát, melyet fleg
él s

;

;

Svájcban a magasabban fekv alpi legelkön a
nyári hónapok alatt és sszel észleltek a beteg
ség 3 heti lappangási id után magas lázzal és
rázó hidegleléssel kezddik s véres hasmenésben
nyilvánul erösebb fertzés esetén az állatok 2
nap alatt elpusztulnak, rendesen a megbetegedett
állatoknak csupán 2 íí^/o-a pusztul el. E. salamandrae (Steinhaus) a szalamandra belnek hám;

;

—

mveit metszette rézbe. Eredeti rézkarcai
közül nevezetesek a Keleti-tenger partvidékérl
vett tájképei, II. Vilmos császár, Menzel, Joachim, sejtjeiben élsködik. E. avium (Silvestrini és
stb. arcképei. Ó alapította a berlini Vérein für Rivolta)a házi szárnyasok (tyúkok, kacsák, libák,
Origtnalradierung-ot, 1883. a berlini mvészeti pulykák, fácánok, pávák) belének hámsejtjeiben
akadémiának tagja, 1884. tanára lett.
él s különösen a nagyobb tenyészt telepeken
Eilhard von Öberge, 1. Oberge.
rendkívül nagy károkat okoz; Amerikában az
Eilsen (Eüzen), fiü"dhely Schaumburg-Lippe E. avium okozta bajt fehér hasmenés névvel
hercegségben, 6 km.-nyire Bückeburgtól, a Harrl- jelölik. Az E. Pfeiffen a galambokat tizedeli
stb.

hegy lábánál, kb. 300 lak., kéntartalmú ásványvízforrással, látogatott fürdöintézettel. Iszapfür-

dit légcsbántalmak, köszvény, rheuma stb.

ellen

használják.

meg.

Eimsbttel, Hamburg külvárosa (1. o.).
Einbeck (Eimbeck), járás és azugyanilynev
járás székhelye HUdesheim porosz kerületben,
Grubenhagen fejedelemség egykori székhelye az

Eüzen, 1. Eilsen.
Eimak, mongol származású nép Afganisztán- Ilme
ban,

Airnak-

1.

(1910)

partján, közel a torkolatához, vasút mellett,

9430

lak.,

mechanikai szövszékekkel, vá-

Eimbeck, 1, Einbeck.
szonszövéssel, cukor-, dohány-, szivar- és sörgyárEimeo 61 í»teo l/ooTí-a/ a Társaság-szigetekben tással, mészégetéssel és téglagyártással, több
egyike azoknak, melyek az Anglia és Franciaor- közép- és népiskolával. Szép, nagy templomában
szág közt kötött 1874 iki egyezség szerint francia van a grubenhageni hercegek sírboltja.
uralom alatt állanak, 13,237 ha. területtel, 1800
Eindhoven, város Észak-Brabant németalföldi
lak. A szigetcsoporton a hittérítk fállomása.
tartományban, a G«nder és Dommel összefolyásáEimer, TJieodor, német zoológus, szül. Stafá- nál, vasút mellett, (1910) 5665 lak., vászon-, pamutban (Zürichi kanton) 1843 jún. 22., megh. Tübin- és gyapjúszövéssel, csipke-, kalap-, br- és dohánygenben 1898 máj. 30.Würzburgban magántanárrá gyártással.
habitálták, azután Darmstadtban, utóbb TübingenEinem, Kari, von Rothmaler, porosz lovassági
ben volt egyetemi tanár. A zoológia legkülönbö- tábornok és német hadügyminiszter, szül. Harz-

zbb területein végzett önálló vizsgálatain kívül
legbecsesebbek azon mvei, melyekben a darwinizmust bírálta és a származástani ismereteket
mélyítette. Nagyobb mvei Zoologische Studien
avd Capri. Beroe ovatus und Lacerta muralis
coerulea(Leipzig 1873— 1874) ; Die Medusen (Tübingen 1879) ÜDtersuchungenüber das Variieren
der Mauereidechse (Berlin 1881); Die Entstehung
der Arten auf Grund der Vererbung erworboner
Bigenschaften (3 rész, Jena 1888 és 1897, Leipzig
1901) ; Die Artbildung und Verwandschaft bei
den Schmetterlingen (2 rész, Leipzig 1889 és
:

;

1896).

Eimeria (Aii»t), a Spórás véglények (Sporozoa)
osztályába, a Telosporidia alosztályba, Coccidiomorpha rendbe tartozó véglény-nera. Ismertebb
fajai

:

E. Schuhergi Schaudinn, a Lithohius for-

E

nev százlábú belében él.
falciformví
(Eimer), abázi egerek belében, ritkábban májában
ficatus

bergben (Harz) 1853 jan. 1„ hol atyja mint lovassági kapitány állomásozott. Mint tiszthelyettes
végigküzdötte a francia háborút 1895— 98-ig a
Vll. hadtest vezérkari fnöke volt
1897. ezredesi rangra emelkedett, 1898. a hadügyminisztériumba került, 1903. pedig altábornagy lett ée
Gossler hadügyminisztert helyettesítette a birodalmi gylésen. A Waldersee alatt Kínába küldött expedíciót
szervezte. 1903 aug. 14. a csAszár kinevezte hadügyminiszterré. Apósa, Roth;

maler tábornok, császári engedéllyel adoptálta
és vagyonával nevét is ö reá hagyta. 1909 aug.
11. hadügyminiszteri állása alól felmentetvén, a
7-ik hadtest parancsnokságával bízatott meg.
Einhard (Eginhard), Nagy Károly biográfusa,
korának legnevezetesebb történetírója, szül. 770
kör. a Maingauban, megh. 840 márc. 14. A fuldai
kolostorban nevelkedett, ahonnan Nagy Károly
udvarába került, kinek bizalmát csakhamar kiér-

—

Einherjar
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demelte. Vezette az aacheni székesegyház építését. lak., akiknek ffoglalkozása imakönyvek, keresz806-ban pedig mint követ Rómában járt. 1815-ben tek, olvasók készítése, selyemszövés és az ezekMühiheim mellett kolostort emelt és elnevezte kel való kereskedés. A város fölött 885 méter
Seligenstadtnak. Ebbe a kolostorba vonult vissza magasban van a bencés kolostor és a Notre-Dame
egy idre maga is, Emma (Ima) nejével együtt, des Eremites híres templom, Európa egyik legaki Bernát wormsi püspök nvére volt (és nem kiválóbb búcsújáróhelye, ahová évenként SvájcNagy Károly leánya). (A XII. sz.-ból származó ból, Francia-, Olasz- ós Németországból mintmonda E.-t Angilberttel, Nagy Károly vejével egy 150,000 ember szokott elzarándokolni. A
téveszté össze.) 817-ben tanácsosa lett ifj. Lothár templom 1704
19. olasz stílusban épült, archicsászárnak, 830. pedig azon fáradozott, hogy Ke- tektonikus szépsége nincs. Híres benne a Máriagyes Lajosnak fiait kibékítse egymással. Sírját kép. A kolostor és a falu közt a szíiz Mária szobE. rával és aranykoronával ékesített fekete márHrabanus gyönyör, sírfelirata ékesító.
leveleit Jaffó adta ki a Bibliotheca rerum germa- vány-kút áll, amelynek vizébl a zarándokok inni
nicarum i. kötetében. Neki tulajdonítja Ranke a szoktak. A bencés kolostornak szép könyvtára
Nagy Károly alatt hivatalból készült bu-odalmi (50,000 kötet, 1015 inkunábulum) van. Az apátévkönyveket is. Azonban B.
a Vita Ca- ság a IX. sz.-ban alapíttatott. Habsburgi Rudolf
roli Magni, melyben Nagy Károly életét meg- 1274. az apátoknak hercegi címet adott. Birtokaiírta. E rövidke életrajz, számos apró hibája dacára, tól 1830. fosztották meg. DNy.-ra van a Morgara maga nemében páratlan fontosságú kútf. Ki- teni szoros, ahol 1315. a svájci szövetségesek féadta Pertz, a Monumenta Germaniae historica nyes gyzelmet vívtak ki az osztrák lovagok fölött.
Scriptores II. köt. ós jobban Jaffé, a Bibliotheca
E'ion, Amfipolisz (1. 0.) kikötvárosa.
rerum germanicarum 4. kötetében, valamint különEipel (csehül Úpice), város Trautenau csehorlenyomatban (1876). Németre ford. Wattenbach szági kerületi kapitányságban, az Aupa és vasút
(Leipzig 1893) magyarra ford. Dékáni K. (Buda- mellett, (1910) 6800 lak., nagy vászonszövkkel,
pest 1901). V. ö. Kurze, E. (Berlin 1899).
cérnafonókkal, gyufa-, sörgyártással és múmaEinherjar, a skandináv mitológiában Walhall lommal. Közelében gyzte le 1745 szept. 30. Nagy
hsies lakói, akik földi éle tökben fkép a szemé- Frigyes az osztrák hadakat.
lyes harcban váltak ki s úgy estek el. Ódin csarEira, 1. Ira.
nokából is mindennap harcba indulnak s este víg
Eirakn, másként Xeiraku, évszázados japán
lakomára térnek meg. Az E. az eredeti néphit fazekas család. Pöérdemük a régi kínai porcellán
szerint valószínleg a harcban elesetteknek to- és els sorban a szeladon-porceUán sikeres utánvábbél lelkei, amelyeknek a költi felfogás ily zása volt. Újabban címerekkel, vagy brokátot
sajátos alakot adott.
utánzó arany és vörös szín díszítményekkel látEinhom,Z)avwí,azsidó reformtörekvések buzgó ják el edényeiket.
szószólója, sziil. Diespeckben (Bajorország) 1809
Eiraku-jaki, Kiotóban elállított vörösmázú,
nov. 10., megh. New Yorkban 1879 nov. 2. Mint aranydíszítés japán porcellán.
rabbi elbb Birkenfeldben, késbb mecklenburgi
Eiréné (gör. a. m. béke, késbbi görög kiejSchwerinben mködött, 1851 óta mint E. (a ké- téssel Irene, innen a modern tulajdonnév), a béke
sbbi államtitkár Horn) Ede utódja. Pesten, az megszemélyesítése a régi görögöknél. Isteni tiszottani 1848. keletkezett reform-községnél. Ennek teletben is részesítették s különösen buzgó imákfeloszlása után (1852) Amerikába ment, hol egy- kal fordultak hozzá hosszú háborúk szenvedéseimásután Baltimoreban, Philadelphiában ós New nek idején. Rómába a Kr. e. I. sz.-ban (a polgárYorkban volt rabbi. Munkái: Das Princip des háborúk korában) jutott el E. tisztelete (latin neve
Mosaismus (1853) Sinai, havi folyóirat (1856 óta) Pax).
és halála után Áusgewahlte Predigten u. Reden
Eirének, a 20—30 éves korban lev spártai
ifjak neve sorhadi szolgálatra voltak kötelezve,
(1881).
Boning, falu Niederbayern bajor kerületben, a béke idején pedig a fiuk csapatjainak felügyeli
Duna mellett, (1910) 262 lak. Az 1876 és 1886 közt a játékok és testgyakorlat körül.
folytatott ásatások alkalmával római fürdházat,
Eireosz (gör., lat. nexus), olyan ének a, görögpraetoriumot, római tábor ketts kapuit és szeg- katolikus egyház rituálisában, melyet maguk az
készítenek.
megegyezés alapján
lettornyait hozták felszínre és ezzel bebizonyítot- énekesek
Eirométer, eiroszkóp (gör.), a gyapjuszál átták, hogy E.-nél volt Abusina, a rómaiak egyik
legfontosabb castrum stativuma a mai Bajor- mérjének meghatározására szolgáló mszer ezt
flnomságmérnek is nevezik.
ország területén.
J3is (franc, és olasz, mi diése és diési, ang. e
Einsiedel, 1. város Tepl csehországi kerületi
kapitányságban, a Tepl partján, (1910) kb. 1300 sharp), a ^-tel feljebbített E.
Eisack, az Etschnek 90 km. hosszú mellékfolak., a környék legszebb templomával, jelentékeny
szerpentinkbányákkal és csiszolókkal, sörfzés- lyója Dél-Tirolban. 1362 m. magasan ered a
sel és komlókereskedéssel.
2. E., falu a szász- Bremer-hágón és Bozen közelében, Sigmundsországi Chemnitz kerületben, a Zwönitz folyó és kronnál torkollik, ettl kezdve lesz hajózható az
vasút mellett, szop ev. templommal, Wettin-em- Etseh. Ez E. állandóan hegyipatak jelleg, e.sóse
lókkel. Gyárai közül nevezetesebbek: a szöv- 1122 m., tehát egész hosszának 1 "25 Vo-a. Gyakori
fonógyárak, papir-, gép-, sörgyárak, továbbá a áradásai sok kárt okoznak. Völgye mély, szakadókszer, csak Sterzing falunál és Brixen táján
vasöntöde, (1900) 4.348 lak.
Einsiedeln, község Schwyz svájci kantonban, szélesedik ki, ez utóbbi helyen felveszi a Puster14 km.-nyire Schwyztöl, vasút mellett, (19.10) 8438 talból jöv Rienzet, Különösen szép szoros völgy-

—

—

fmve

:

;

;

;

—

—

;

—

—
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ben halad Klausen és Bozen között, ahol falai
majdnem függlegesek. A völgyben srégi idk
óta élénk a forgalom, mivel itt vezet a legrövidebb és legkényelmesebb út Németországból Itáliába. Egy darabját Kuntersic égnek nevezik Konter bozeni polgár nevérl, aki a XIV. sz.-ban az
utat kiépítette. 1867 óta vasút szeli át, az ú. n.
Brenner-vasút. 1833-ban a Brixeni szoros védel-

mére Franzensfeste várát

építették.

Eisenerz

Eisenach, város és az ugyanily nev járás székhelye Szász-Weimar nagyhercegségben, a régi B.
fejedelemség egykori székes fvárosa, a Xesse és
Hörsel összefolyásánál, (1905) 35,153 lak., festékgyárral, gyapjúszövéssel, tégla-, cement és sörgyártással, agyagedény (etruszk és középkori
edény) készítéssel, alabastrom-faragással, br-,
cip-, vas- és gépgyártással. Kereskedelme élénk.
A halászat is virágzó. Jelentékenyebb épületei a
Szt. Miklós és Szt. György templom
az 1742.
Ágost Ern weimari herceg által épített kastély,
amely eltt Szt. Györgynek aranyozott szobrával ékesített nagy kút áll; a városháza; a
Klemda nev, 1260. épített ersség, amelyet
most reduttá alakítottak át Sebastian Bach
szülháza; a Luther-ház, amelyben állítólag
Luther tanulói éveit töltötte a szinház, a Wagner, a Bach- és a Pritz Reuter múzeum, a vasés lithiumtartalmú gyógyfürdszanatórium, az
új vasúti pályaudvar és több iskolai épület. Emlékszobrok: a Grermania-szobor a Markton és a
Bach bronz szobra Donndorftól a Nikolai-templom
eltti téren, továbbá az 1895. leleplezett Luther
emlék. Környékének említésre méltó pontjai a
Wartburg (l. 0.), a Marién- és Annathal, a nagyhercegi nyári székhely (Wilhelmsthal) stb. E., eredetileg Isenach, 1070. alapíttatott. Fölvirágzását
a Wartburg, a thüringiai grófok székhelye közelségének és annak köszönheti, hogy 1596 1741.
külön fejedelemségnek volt székhelye. V. ö. Trimius, E. und ümgebung (Minden 1900).
lUseiiachi egyezmény, a német szövetséghez
tartozó államok között 1853 júl. 11. létrejött
szerzdés a megbetegedett és meghalt állampolgárok ápolása, ill. eltemetése tárgyában. Jelenleg érvényben van egyrészrl Ausztria és Magyarország, másrészrl a német szövetséges álla:

Eiselberg, Anton, báró, osztrák sebész, egyetemi tanár, szül. a Wels melletti Steinhausban
1860. Orvosi tanulmányait Bécsben, Würzburgban, Zürich és Parisban végezte; 1887. Biüroth
klinikáján tanársegéd és magántanár lett. 1890.
ütrechtbe, 1895. pedig Königsbergbo hívták meg
a sebészeti tanszékre. Albert halála után a bécsi
egyetem sebész-professzora. Azóta 1904. Berlinbe
is hívták. Többféle kitüntetésben volt része, 1906
júniusban tengerész-vezérorvossá és utóbb udvari
tanácsossá és a bécsi tudományos akadémia tagjává
nevezték ki (1907). Irodalmi dolgozatai a sebészet
körébe vágnak, önálló mtétmódjai és tudományos
kutatásai az él nagy sebészek közé emelik öt.
Eisele, Fridolin, német pandektista, szül. Sigmaringenben 1837 máj. 2. Eleinte a bírói pályán
mködött, 1872. baseli egyetemi tanár és felebbezósi bírósági bíró, 1874. a íteiburgi egyetemen a római jog tanára lett. 1911-ben nyugalomba vonult. Munkái közül a nevezetesebbek: Die materieUe Grundlage der Exception
(Berlin 1871); Die Kompensation nach römischem und gemeinem Rechte (Basel 1873) Abhandlungen zum römischen Zivilprozess (Freibnrg 1889) Beitráge zur römischen Rechtsge;

;

—

;

;

;

:

—

schichte (u. o. 1896).
Eiselen, 1. Emst Wilhelm Benihard, német
tomatanító és szakíró, szül. 1792 szept. 27., megh.
Misdroyban 1846 aug. 22., hamvait a német tor- mok között. L. Nemzetközi egyezmények.
nászok 1846 okt. 11. Berlinbe hozták. Mint tanító
Eisenberg, 1. város Szász- Altenburg hercegség
s író egyaránt nagy szolgálatot tett a német tor- Ny.-i kerületében, vasút mellett, (1905) 9956 lak.,
nászás ügyének, kiváltkép az általános toma- jelentékeny plüsszövéssel, tok (etui-) készítéssel,
tilalora idejében. Megállapította a német vívó- br-, porceUán- és gazdasági gépgyártással, pormszavakat. Az els ni torna-iskolát ö állította cellánfestéssel, fürészmalommal, vas- és ércöntésfel 1832. Kiválóbb mvei Deutsches Hiebfechten sel, téglagyártással. A hercegi kastélyban szép
(1818) Abriss des deutschen Stossfechtens (1826); templom, köriUötte pedig csinos ültetvények vanHantelübungen(1833); Anlegung vonTurnplátzen nak. A régi eredet város, miután a császárokund Leitung von Tumübungen (1844).
nak, a meisseni i^rófoknak és a thüringiai gró2. E., JoJuinn Friedrich Gottfried, német ál- foknak volt tulajdona, Szászországhoz került. Milamtudományi író, szül. Saal melletti Rothenburg1690. Jámbor Ern íiai atj'juk örökségében
ban 1785 szept. 21., megh. Halléban 1865 okt. 3. osztozkodtak, az ötödik, Keresztély herceg a
Végig harcolta az 1813— 14-iki szabadságharcot, szász-eisenbergi ágat alapította, ez azonban 1707.
majd magántanár lett Berlinben, 1820. rendes vele kihalt és E. a szász-gótai hercegeknek jutanár Boroszlóban, 1829. Halléban. Fbb mvei
tott és 1826. Szász- Altenburghoz került.
2. E..
Grundzüge der Staatswirtschaft (Berlin 1818); bajor város a pfalzi kerület kirchheimbolandeDi
Handbuch des Systems der Staatswissenschaften j.-ban, az Eisbach folyó és vasút mellett, (1910)
(Breslau 1828) Die Lehre von der Volkswirt- 3236 lak., akik a tégla-, vas-, gép- és papírgyáschaft (u. o. 1843).
rakban, továbbá fürészmalomban és kbányákban
Eisen, Charles, francia rézmetsz, szül. Brüsz- dolgoznak.
szelben 1722., megh. 1778 jan. 4. Parisban élt és
Eisenbrod (csehül Zelezny-Brod), város Séigen sok ílnom, szellemes illusztrációt készített, mii csehországi kerületi kapitányságban, az Iser
melyek a rokokó korának legjellemzbb és leg- és vasút mellett, (1910) 3289 lakossal, környékén
ismertebb ilynem mvei közé tartoznak. Thom- (Haratitz, Swarow, Schumburg) jelentékeny pason Évszakai (1759), Grécourt költeményei (1761), mutfonókkal és üveggyöngykészítéssel.
Rousseau Emilje, Lafontaine elbeszélései, JohanEisenerz, község Leoben stíriai ker. kapitánynes Secundus Csókok c. költeménye számára ké- ságban, a mercKlek, kopár Pfaffenstein (1862 m.),
szített illusztrációi emelendk ki.
a Kaiserschild (2083 m.) ós a vörös Erzbergtöl
:

;

dn

-

;

:

—
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(1484 m.) körülzárt völgyben, vasút mellett, (i9io)
7557 lak. Szt. Osvát gót templomát 1279. építették. Az Erzberg valóságos vashegy, amennyi-

ben nyáron a vasércet, mint valami kbányából,
minden különös bányászati segédeszközök nélkül törik. Különösen érdekesek az úgynevezett
Schatzkammerek, a hegyben lev üregek, amelyeknek falain a vasérc fehér kivtrágzásaiból a
legcsodásabb alakok láthatók. A vasércbányákat
már mintegy 1000 éve mvelik s évenként kb.
10— 14 millió m. mázsa vasércet termelnek. Közelében a Frauenmauerhöhe, jégbarlang.
Eisenfels Rudolf, könyvnyomtató, szül. Pesten. Néhány esztendt Amerikában töltvén, hazajve Pesten az akkori Háromkorona-, most Nagykorona-ntcában rendezett be nyomdát, melyre
1848 tavaszán, a sajtó fólszabadulásánál fogva sok
munka hárult. Minthogy E. mint Amerika-látott

ember nem igen cenzoroskodott a kéziratok felett, megjelent
nyomdájában sok mindenféle,

-

Eisgrrub

mvészek érdekeinek s a

legtöbb müncheni kiállíosztályát
rendezte.
Eisenkappel, karinthiai mezváros a Vellach
völgyében elterül, kies fekvés Völkermarkt
kerületi kapitányságban. Keserüviz-forrásokban,
vas- és ólomércben gazdag hegyeit igen sok tutás

magyar

Népességének (1910-ben 4683 volt)
ffoglalkozása a bányászat.
Eisenlohr, 1. Jakab Friedrich, német építész,
szül. Lörrachban 1805 nov. 23., megh. 1854 febr.
27. Karlsruheban tanult, ahol 1832 óta megyetemi tanár volt. Müveiben a román építészet alakzatait értékesítette nagy tudással. Legismertebb
a karlsruhei pályaudvar, azonkívül a badenweileri ivócsarnok, a baden-badeni és oflfenburgi
protestáns templomok. Irodalmi mvei közül nagy
rista látogatja.

mve

tekintélynek örvendett az Ornamentik in ihrer
Anwendung auf verschiedene Gegenstánde der
Baugewerke, melyet halála után Láng folytatott
(Karlsruhe 1849—67).
2. E., Wilhelm, német fizikus, szül. Pforzheim-

amiért azután 1849.bebörtönözték. Eleinte a budai
várba, késbb Laibachba, onnét Pozsonyba, 01- ban 1799 jan. 1., megh. Karlsruheban 1872 júl. 10.
mützbe, majd a pesti Újépületbe vitték, hol há- 1840— 65-ig a karlsruhei megyetemen a fizika
romesztendei várfogságra Ítélték. 1850 nyarán tanára volt sokat tett a badeni nagyhercegségamnesztiát kapott és Emich Gusztáv társaságá- ben az ipariskolák fejlesztése körül. Több optikai
ban nyomdászkodott 1852-ig, amikor kivált a vizsgálata és Lehrbuch der Physik (11. kiad.
cégbl.
Stuttgart 1876) c. könyve említésre érdemes.
Eisenhoit (Eisenhut), Anton, német ötvös és
Eisenmenger, 1. August, osztrák fest, szül.
;

rézmetsz, szül. Warburgban (Vesztfália) 1544., Bécsben 1830 febr. 11., megh. 1907 dec. 7. A bécsi
megh. 1603 után. Hosszabb ideig tanult Olaszor- mvészeti akadémián tanult, 1856. Rahl Kariszágban, 1585. hazatért. Rézmetszetei a nagy nak lett tanítványa. 1872— 1901- ig a történeti
olasz mesterek hatását árulják el jelentékenyeb- festészet tanára volt a bécsi akadémián. A 70-es
bek 8 a német renaissance legkiválóbb müvei közé és 80-as években nagy része volt a bécsi új nyiltartoznak a paderborni hercegpüspök számára vános épületek és paloták festészeti díszítésében.
készített egyházi ötvösmüvei, melyek a Fürsten- Kisebb-nagyobb kompozíciói láthatók a városberg grófok herdringeni kastélyában maradtak házán, az ÖsterreicMsches Museumban, az új
fönn.
Burgtheaterben, a Quttmann- és Tietz-féle paloEisenhut, legmagasabb csúcsa a Keleti-Alpok tákban, a parlament épületében, a mvészettörtéegyik csoportjának, a Nori- Alpoknak, Stájerország neti múzeumban, a mvészeti akadémia épületének
és Karinthia határán, 2441 m. magasra emelke- külsején, továbbá Hörnstein várkastélyban, stb.
dik és mivel gyönyör kilátás nyílik a Hohe
2. E., Johann Andreas, német orientalista,
Tauem felé. Turrach (1260 m.) felöl sok turista szül. Mannheimban 1654., megh. Heidelbergben
keresi fel.
1704 dec. 20., hol a keleti nyelvek tanára volt.
Eisenhut, Anton, 1. Eisenhoit
Fmve: Entdecktes Judenthum oder Bericht
Eisenhut Ferenc, fest, szül. 1857 jan. 26-án wie die Juden stb. das Christentum lastern und
Németpalánkán, megh. 1903 jún. 2. Münchenben. verunehren, megjelent Königsbergben 1711. (átTanulmányait Budapesten kezdte Székely Berta- dolgozva Schieferltl 1897).
lannál s ösztöndíjjal Münchenbe ment, ahol aztán
Eisenstein, Ferdinánd Goühold Max, német
élete legnagyobb részét töltötte. Már kezdettl a matematikus, szül. Berlinben 1823 ápr. 16., megh.
Kelet tarka világa érdekelte s egy ily tárgyú ké- u. 0. 1852 okt. 11. 1847. a boroszlói egyetemen
pével tnt fel elször Budapesten (A Korán által magántanár lett. Becses függvénytani és számvaló gyógyítás, 1883). E képekhez kaukázusi és elméleti értekezéseket írt Crelle Journaljába és
egyiptomi útjain szerzett tanulmányokat s csak- a berlini akadémia Monatsberichtjeibe. Afontosabhamar európai hirü specialistának ismerték el. bak külön Gauss elszavával jelentek meg (Ber1886-ban Giil baba halála c. mve áll. aranyérmet lin 1848).
Eiserfeld, falu Arnsberg porosz kerület Siegen
kapott Budapesten s 1892. elismer oklevelet Berlinben. Ugyanez évben bajor áll. aranyérmet ka- j.-ában, (i9io) 5675 lak., vasúttal, barnakszén-,
pott Münchenben a Kairói gyermeJdskolac. képe, vas- és ércbányászattal, vashámorokkal, csokoezüstérmet Madridban az ítélet eltt. 1896-ban ládé-, cukor- és gépgyártással.
Eisfeld, város Szász-Meiningen hercegségben,
megfestette Budapesten a koronázási dlszfelvonulás nagy panorámáját, 1899. és 1900. számos vasút mentén, (i905) 4437 lak., gyapjú- és pamutillusztrációt rajzolt Petfi költeményeihez. Több szövéssel és sörgyártással s több emlókszoborral.
képe a Szépmvészeti Múzeum birtokába került. Közelében, Krock mellett kszénbányák vannak.
Eisgrub (cseh. Lednice), község Nikolsburg
Bséges és szerte elismert festi munkásságán
kívül nagy érdemet szerzett azzal, hogy szinte morvaországi kerületi kapitányságban, a Thaya
hivatalos képviselje volt Münchenben a magyar mellett, (1910) 2295 lak. A Liechtenstein hercegek;

Bitner

255

Elshausen

nek van benne egy, a windsori kastély mintájára
épített palotája, óriási parkkal, amelyben tavak,
különböz kisebb múépiiletek (múzsatemplom stb.)
vannak. Érdekes a 62 m. magas török torony,

gyönyör

kilátással. 1896-ban Liechtenstein herceg 80,000 korona költséggel vízvezetéket készíttetett a községnek, amely tettéért a község pol-

gárai 1898. emlékszobrot állítottak jótevjüknek.
Eishausen, helység Szász-Meiningen hercegségben, Hildburghausentól D.-re, kb. 500 lak. Itt lakott a titokzatos Van der Valck báró, aki Vavel
de Versaynek nevezte magát és 1845. halt meg.
«8ötét gróf » titkát Bechstein, Hesekiel, Brachvogel és mások regényekben dolgozták föl. V. ö.
Kühner tanulmányát a Reclam üniversalbibliothekjében.
Eisleben, járási székhely Mersebnrg porosz kerületben, azeltt Mansfeld grófság székhelye,
vasút mellett, (i9io) 24,627 lak., jelentékeny
réz- és ezüstbányászattal maláta-, ecet-, sörgyár-

A

Lexikon) nagyon elterjedtek. Ezen kívül fleg
lélektannal és ismerettannal foglalkozik ésWundtLeib und Seele (Leipzig
hoz áll közel. Mvei
1906) Das Wirken der Seele (1909) Geist u. Materié (1910); Geschichte des Monismus (1909); Einfühmng in die Erkenntnisstheorie (1907) stb.
Eisluigen, württembergi falu a Dunai kerület
göppingeni j.-ában, a Fils és vasút mellett, papir-,
cement-, mezgazdasági gépgyártással, petróleumfinomítóval és fürészmalommal, (isoo) 2933 lak.
Eisteddiod, 1. Bárdok.
Eiszelasztikai játékok, az ókori görögségben
valamely gyzelmes bevonulást ünnepl versenyjátékok és ünnepek.
Eitelberger, Rudolf, osztrák mvészettörténetire, szül. Olmützben 1817 ápr. 14., megh. 1885 ápr,
18-án. Bécsben a mvészettörténet egyetemi tanára
:

;

;

volt. Nagy szerepet játszott Bécs mvészeti életében és az 1864 óta fennálló osztrák iparmvészeti

múzeum alapításában és vezetésében nagy része
Jelentékeny épületei
volt. Mvei közül nevezetesebbek: Mittelalterliche
az 1877. restaurált András-templom a Mansfeld Kunstdenkmale des österreichischen Kaiserstaats
grófok síremlékeivel, a Luther-szószékkel és (Stuttgart 1858-60, 2 köt.); sok dolgozata a JahrLuther meg Melanchton mellszobraival az 1834r— bücher u. Mittheilungen d. Zentralkommission-ban,
1837. restaurált Péter-Pál templom egy régi szen- így a Bericht über einen archaologischen Ausfiug
teltvíztartó val, amelybl állítólag Luthert keresz- in üngam (1856). Külön jelent meg Die mitteltelték meg, ez utóbbi köpenyegének egy darabjá- alterlichen Kunstdenkmale Dalmatiens (Wien
val és kis brsapkájával. E.-ben, mint Luther 1861); Cividale u. seine Kunstschátze és Die
Márton születésének és halálának szinhelyén,a fent Kunstdenkmale Friauls (1858—59). Elszórt érteemlített emlékeken kívül még a nagy reformátor- kezései Gesammelte kunsthistorische Schriften
nak szül- és halála házát is mutatják. Szülháza (Wien 1879—84, 4 köt) c. összegyjtve jelentek
tással, zöldségkertészettel.

;

:

1689. csaknem teljesen leégett, közadományokból meg.
azonban újra felépítették és 1693. árvaházul és
Eitel Frigyes, porosz herceg, II. Vilmos csáiskolául rendezték be 1819. III. Frigyes Vilmos szár második fia, szül. 1883 júl. 7. Potsdamban,
király hozzáépíttetett, az iskolát kibvíttette és Egyetemi tanulmányait Bonnban végezte, 1903.
tanítóképzt is helyezett el belé az épületben, a trónörökössel Keletre utazott. 1906-ban nül
amelynek kapuja felett Luthernek kbl faragott vette Zsófia Sarolta oldenburgi hercegnt (szüL
képe látható, több rá vonatkozó emléket (kézira- 1879 febr. 2.), 1907. pedig a Johannita-rend mestot, emlékérmet stb.) riznek. A Péter-Pál temp- tere lett. 1911 aug. a császár Pommeránia tarlommal szemben van az a ház, amelyben Luther tomány helytartójává nevezte ki.
meghalt egy emléktábla hirdeti ezt. A bronzEitler Mihály, zeneszerz, szül. Kálozdon (Feból készült Luther-emléket (Siemeringtöl) 1883 jér vm.) 1822 márc. 9., megh. Csornán 1883 dec.
nov. 10. leplezték le. E.-t 994. Islevo néven említik 16. Zichy Ödön gróf képeztette ki. 1839-ben Nagyaz okiratek. 1780-ig a Mansfeld grófoké, 1815-ig szombatban a ferencrendiek orgonázója lett,
Szászországé volt és azontúl Poroszországé. V. ö. majd Veszprémben, Zirczen stb. tanítóskodott, míg
Krumhaar,Die Gründung der Neustadt-Eisleben Tüskevárról 18 évi ottani mködés után Csornára
u. ihre Geschichte (1874) Grössler, Gesch. E.-s hívták a premontreiek, prépostsági kamagjTil.
(5. k. 1908-10); ílsc/í^rmw, E. (1910).
Egyházi énekeket, zongora-, orgona- s táncdaraEisler Mátyás, szül. Pátyon (Pest vra.) 1865 bokat írt, melyeknek egy része meg is jelent.
szept. 2. 1889. bölcseletdoktori, 1891. rabbi-okleEitner, Róbert, német zenetörténetíró, szül.
velet nyert. 1891-ben kolozsvári frabbi lett, 1893. Boroszlóban 1832 október 22., megh. Templinpedig az ottani egyetemen a sémi nyelvek ma- ben 1905 jan. 22. Mint zeneszerz is megpróbálgántanára. Legtöbb cikke Enyedi Mátyás néven kozott, férdeme azonban egy lexikon a hollandi
jelent meg. Müveibl említendk: A gyökheli zeneszerzkrl, mely díjat nyert, de csak kézhaixaok interdialektikm változásai az aram nyel- iratban maradt. 1868-ban megalapította a GeveJSen (Budapest 1889) A talmud, szemelvények- sellschaft für Musikforschung társaságot és enkel (Kolozsvár IS93,) Apácai Cseri János Jtéber nek folyóiratát: Monatshefte für Musikgeschichte
tanulmányai (1900, Izr. m. irod. Társ. Évk); és párhuzamosan a Publikation álterer praktischer
Löw Lipót (Magyar Zsidó Szemle, 1911); Régi u. theoretischer Musikwerke-t Amabban becses
magyarok a héber nyelvért (Magyar Zsidó Alma- bibliográfiai eredményeket rakott le (Orlandus
nach 1911).
Lassus, Hassler Leo, Staden Sigmund) önállóan
Eisler, Rudolf, német filozófiai író, szül. Bécs- jelent meg a Haberl, Lagerberg és Pohl segítsében 1873 jan. 6. Termékeny, értékes munkásságú gével készült Bibliographie der MusiksammelIró, kinek fleg filozófiai lexikonjai (Wörterbuch
werke des XVI. u. XVII. Jahrhunderts (1877).
der phil. Begriffe, 3. kiadás és újabban egy a filo- Legértékesebb mve a Quellenlexikon (1899
zófusok életrajzát tartalmazó szótára(Philosophen- 1904, 10 köt.).
;

;

;

;

;

;

;

—
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Eitorf, porosz falu a kölni közigazgatási kerüvasút mentén, pamut- és szönyegszövéssel, dohánygyárral, {1910) 6874 lak.
let slegkreisij.-ában,

Eitzenberger-csaZ^,magyarnyomdász-család.
A hírneves pesti nyomdát E. Ferenc Antal állította fel 1755., ö volt Pest városának els könyvnyomtatója 8 e nyomda az ö neve alatt mködött haláláig (1776). Ekkor özvegye, E. Anna

EJfél

a nemi aktus elkezdése stb.). Ellenkez esetben,
ha az idegközpontok testi fáradság miatt v. egyéb
okból kevésbbé ingerlékenyek, az E, a beállott
merevedós és közösülósi aktus ellenére késik v.

elmarad.
íyalet, arab eredet török szó, jelent helytartóságot, kormányzóságot. A török birodalom
ugyanis fel van osztva B.-ekre és szandzsák-okia.
folytatta a vállalatot és vezette 1782-ig, majd Minden B. ólén vezirek vagy béglerbégek állot1782— 85-ig egyik fla, E. Antal, ki is, midn tak és minden egyes B.-nek több szandzsák volt
alárendelve. Újabban az B. helyett vHajet-ekre
Csáky püspök a családtól örök áron megvette
teljes felszerelésével együtt
a jól felszerelt van az ország felosztva és ezeknek élén egy-egy
nyomdát s azt a nagyváradi szemináriumnak aján- váli, vagyis kormányzó pasa áll.
'dékozta, 1786. annak vezetését magára vállalta.
Ejasszi-tó, lapos, siker sóstó Német-KeletEnnek testvérét, E. Ferencet 1780—81. a gróf Afrikában, közel a Viktória- Nyanzához, 1050 m.
Károlyi-család nagykárolyi nyomdájának vezeté- magasan. Hossza 60 km., szélessége 6—12 km.
sével bízták meg.
több rövid mellékfolyója közül jelentsebb a VemEivili, északamerikai eszkimó-törzs a Chester- hére. A tavat 1892. a német Baumann fedezte fel.
Ejectio (lat., ejtsd: ejekció), kidobás, kivetés,
fleld-öböl környékén.
Eivisch V. Eifisch, svájci völgy, 1. Anniviers valakinek erszakos eltávolítása a tulajdonából.
és Svájci hunnok.
Ejiciál kidob, kivet.
Eiwanowitz (csehül Ivanovice), mezváros a
íy egyenlség, 1. Equinokcium.
Ejektor (lat.), folyadékok szállítására való kémorva Wischau kerületi kapitányságban, a Hanna
folyó és vasút mellett, (1910) 3006 lak., mezgazda- szülék, melynek mködése azon alapszik, hogy
ha vízzel megtelt edényen ers nyomás alatt
sági gépek és eszközök gyártásával.
^, az az idköz, midn a Nap a látóhatár alatt gzt bocsátunk keresztül, akkor az a folyadékot
tartózkodik. Tartama a hely geográfiai szélessé- részben magával ragadja s annak oly eleven ert
gétl es a Nap deklinációjától, azaz az évszakok- ad, hogy a vele szemben álló akadályokat könytól függ. Az equátor alatt az éj folyton 12 óráig nyen legyzheti. Az E.-okban a gznek kibocsátart,az equátoron kívül az ekliptika ferdesége miatt tására egymásba nyúló, tölcsérszer kúpos csöveAz ismétl fegyvereknél az E.
különböz hosszú lehet s évenkint csak kétszer ket használnak.
(márc. 21. és szept. 23.) az éjnapegyenlségek al- az a szerkezet, mely a kiltt töltény fémhüvelyét
kiveti.
kalmával van egyenl hosszúsága a nappal. a tölt
A legrövidebb és leghosszabb éj a Napfordulatok
E. (vasúti vízállomásokon) oly vízerael beren(jún. 21. és dec. 21.) alkalmával áll be, mikor dezés, melynek sem dugattyúja, sem szelepe, áltaa Nap az equátortól lehetleg messze áll észak-, lában semmiféle mozgó alkatrésze nincsen, hanem
munkájának közvetetten érvényeilletleg délfelé. A sarkkörök alatt (ezek geogr. csupán a
66° 32') évente egyszer van 24 órai sülése útján mködik. Szerkezete ós mködése a
szélessége
éj és egy félévvel rá ugyanily tartamú nap. A következ. Az E. bensejébon zárt üreg van, ebbe
pólusok alatt a nap és éj tartama egy félévet tesz vezet a gözcs, mely az üregben kúpszerüen végki és az északi póluson nappal van, ha a Nap az zdik a kúpot tölcsér veszi körül, mely tölcsérhez
equátortól északra áll, azaz a nyári félévben.A pó- a vízemel cs csatlakozik. A kúpot és a tölcsért
lus és poláriskör között az éj tartama 24 óra és egy magában foglaló zárt üregbe torkol a szívócs is,
fél év között változik. Az éj kezdetének pontos csil- A gzvezet csbe bocsátott gz a kúpon kitódulva
lagászati pillanatául azt az idpontot veszik, mely- a vízemel csbe hatol, miközben a kúpot körülben a Nap középpontja a leveg sugártörésének vev tölcsérbl a levegt magával ragadja. Ily
tekintetbevételével a látóhatárt éri. L. Éjjeli ív. módon a tölcsérben és a körülötte lev zárt üregEJaculatio (lat.) a. m. kilövelés. Az orvos- ben légritkulás áll be, minek következtében a víz
tudományban szkebben vett értelemben ondó- a szívócsövön át a zárt üregbe jut, honnét az
kilövelés (népiesen «elsülés»), mellyel a féríi utántóduló gz a vizet a vízemel csbe felrendes viszonyok közt a közösülést befejezi. Az nyomja.
Ej er Bavnehj D ániának legmagasabb emelke
ondókiürítöszervek épsége mellett ezt a mködést idegközpontok kormányozzák, melyek rész- dése, 172 m.-reatenger fölött Jütland félszigeten.
Ejerdir, város, 1. Egerdir.
ben a hátgerincben és részben az agyban vannak elhelyezve. Ezekre részben képzeleti képek
ÍJjfél, az a pillanat, melyben a Nap a látóhatár
(emlékek stb.), részben közvetlenül érzékelt be- alatt legmélyebb állását foglalja el, vagy a Nap
nyomások hatnak ingerlleg vagy bénítólag és alsó delelésének idpontja. Mivel a délkör a horiezen úton közvetíttetnek azon szervekre, melyek zontra merleges és valamennyi parallelkört fea közösülésben részt vesznek. így magyarázha- lezi, azért az E. a Nap nyugtának és keltének piltók azok a zavarok, melyeket «korai elsülés» lanatai között közóphelyet foglal el. Ha a Nap
(B. praecox vagy E. ante portás) neve alatt sok- tényleges megfigyelésébl, pl. este ós a reákövetszor hallani, az itt közremköd szervek túl- kez reggel észlelt ugyanazon magasságból vezetságos izgatottságából. Ennek folytán azon be- jük le az É. pillanatát, a valódi É.-t nyerjük, míg
hatásoknak már egy része, melyek rendes viszo- a képzelt vagy közép Nap a közép B.-t szolgálnyok között összeségükben szokták az ondókilö- tatja, mely egyszersmind polgári idszámításunkvelést elidézni, elegend erre (pl. ölelés vagy ban a nap kezdete és dátumváltozás pillanata. A

—

—

—

—
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kett^ közötti idkülönbség, ópúgy mint a valódi
és közép-dél idkülönbsége az idöegyenlítés nevét
viseU és a legnagyobb értékében 16 percre mg.
Eyféli mise. Karácsony napján, I. Gergely ideje
óta (590—604), minden pap három misét mondhat
és pedig éjfélkor az ú. n. angyalok miséjét s ez az
É., hajnalban a pásztorok miséjét, nappal a nagy
misét. Éjfélkor csak egy pap misézhet és csak egy
szent misét mondhat. A három szent misét egyfolytában lehet elmondani hajnaltól délig a megállapított elírások betartásával.
:^féli Nap. Magasabb földrajzi szélességen
a sarkok körül beáll az az eset, hogy a Nap
hosszabb ideig idzik a szemhatár fölött, st hogy
még legmélyebb állásában éjfélkor is látható,
tünemény tartama a földrajzi szélesezért É.
séggel változik, magán a sarkon, a tavaszi és szi
napéjegyenlség között, egész félesztendeig tart,
a sarktól az egyenlít felé haladva folyton csökken
és a sarkköröknél megsznnék, ha a légköri sngártörés nem volna. Ennek következtében azonban még a mérsékelt öv legészakibb részein is
látható. Az É. gyönyör látvány, melynek megtekintésére számosan rándulnak a sarkvidékre és
e célra külön gzhajójáratok vannak berendezve.
Magyar nyelven érdekes leírása található Hermán Ottónak Az északi madárhegyek tájáról c.

A

mvében.
Éjimajom-félék (Nydipithednae,

áuat), a Körcsaládjának egyik
alcsaládja, melynek fajai nyúlánk test, karcsú
végtagokkal s nagyon hosszú, vékony, kapaszkodásra alkalmatlan farkkal ellátott igen mozgékony állatok. Dél-Amerika csöndes erdségeiben
kisebb társaságokban élnek a nappalt összekuporodva a lombok között töltik, este és reggel hallatják messze hallatszó rekedtes hangjukat. Húsuk
ízletes, ezért vadásszák. Ide tartoznak a kabócamajom (Gallithrix), a mókusmajom (Chrysotrix)
és az éji majom (Nydipithecus). Utóbbi nem legismertebb faja a mirikina (N. trivirgcUus Humb!).
L. Kabócamajom, Mókiis^majom és Mirikina.
Éjjeli állatok, azon állatok gyjtneve, melyek a nappalt elrejtzve, alva töltik és este vagy
éjjel látnak táplálék után. É.-at találunk fleg az
emlsök, madarak, csúszómászók, rovarok és az
alsóbbrend állatok körében. Egyes állatrendekre
és osztályokra különösen jellemz az éjjeli élet.
Ilyenek pl. a denevérek, félmajmok, rovarevk,
rovarok (csótányok, éjjeli lepkék stb.). Nemcsak
a húsev ragadozó állatok, hanem a gyümölcs- és

mös majmok

(Cebidae,

1.

o.)

;

növényevk

—

É.-tól

EJJeli

sém

különböznek a teljes sötétségben él állatok,

melyeknek szeme csak a sötétséghez való alkalmazkodás kezdetén nagyobbodik meg, késbben,
miután az állatok több nemzedéken át teljes sötétségben éltek, szemük teljesen visszafejldhet
(1. Barlangi állatok). A vízi állatok körében azok
a mélyvízi állatok (1. o.) képviselik az É.-at, melyek nappal nagyobb mélységekbe vonulnak és
csak

éjjel szállnak a felszín felé.
íyjeli csoport, a gyári és általában ipari üzemek azon munkabeosztása, mely szerint a folytonos, tehát éjjel-nappali üzemekben alkalmazott
munkások az éjjeli munkára felváltatnak. Aszerint, amint az illet munkások nappal vagy éjjel
dolgoznak, nappali vagy É.-ra oszolnak. A különböz törvényhozások különbözképen szabályozzák az ily csoport-íelváltást ; rendesen este 6-tél
reggeli 6-ig tart, néha 18 órás, st 24 órás felvál-

tások is fordulnak el. Utóbbi nálunk régebben
igen gyakori volt, ma azonban már ritkábban
fordul el.

akkor áU be, ha a hmérséklet
Különösen mezgazdasági szempontból fontos, mert a növényzetre káros hatása
van. Csendes, derült id legjobban kedvez az É.
keletkezésének, mert ilyenkor a talaj ersen lehl.
Bekövetkezését meglehets biztossággal várhatni
akkor, ha a leveg harmatpontja este 0° alatt van.
Párás leveg és felhk véd burokként szerepelnek és a talajt megóvják a túlságos lehléstl,
miért is a vegetáció védelmére mesterséges felhket idéznek el. Ers füstöt okozó anyagot (kátrányt, tzeget, nedves szalmát) dobnak a tzre és
Égjeli fagy,

éjjel 0" alá száll.

a fejld párás füstfelhkkel megvédik az ültetvényeket az É.-tól. Sok esetben már ily módon
sikerült a szllt a májusi fagyok ellen megvédeni. Szükséges azonban a füstfelhket éjjel
még mieltt a hmérséklet a fagypont alá sülyed
elidézni és azokat még reggel napkelte után
is fenntartani, mert a hmérséklet gyors változása
megrontja, amit a fagytól megmenteni sikerült.
IJjjeli fecske (áiiat), a közönséges lappantyú
(Cnprimulffus europaeus h.) népies neve.

—

—

Éjjeli felijedés (lat. pavor nodumus), ideges
gyermekek alvási zavara. A gyermekek nyögés
vagy kiabálás kíséretében felijednek alvásukból,
ers félelmet árulnak el, néha nem is ébrednek
fel. Félelmük többnyire megsznik, amint világos-

ságot gyújtunk v. szólimk hozzájok. Igen gyakran ijeszt álom elzi meg a felijedést, mely
azonban nem oka, hanem csak bevezet tünete az
egésznek. Oka rendszerint a gyermek idegessége,

között is vannak É. Némely állat,
mint pl. a szürkületi és éjjeli lepkék csak fiatal epilepsziája.
korban (hernyó állapotban) nappaliak, késbb telíyjeli gém (Nydicorax nydicorax L., áiiat),
jesen az éjjeli életre térnek át. Az éjjeli élethez a gémfélék (1. o.) családjába tartozó madámem.
való alkalmazkodás arra vezethet vissza, hogy Nászruhában a vén hím és tojó fejebúbja és háta
éjjel könnyebben lopózhatnak zsákmányukhoz és zöldes-fekete, tarkójából 2—3 kiálló fehér toll üsfleg, hogy éjjel jobban vannak védve ellenségeik tököt alkot szárnya és farka szürke homloka,
ell. Az E. bizonyos szervezeti berendezésekrl feje oldala, torka, nyaka és hasoldala fehér, olkönnyen felismerhetk. Színük rendesen komor, dalán sárgásszürke árnyalatú csre fekete lászürkésbarna v. fekete árnyalatú, mustrázatuk bai bamássárgák. Hossza kb. 50, szárnya 28,
pedig olyan, hogy nappal könnyen, feltnés nél- farka 11, csre 7, csüdje 7 cm. Közép- és Dél-Eukül elrejtzhetnek. Szemük rendesen feltnen rópában, Közép-Ázsiában, Észak-, Közép- és Délnagy, szerabogaruk nagy mértékben kitágítható Amerika észald részében honos. Hazánkban nádaés összeszkíthet fülkagylóik szintén nagyok, sokban és mocsaras vidékeken közönséges naszagló- és tapintószerveik feltnen fej lette£ Az gyobb telepeket alkotva költ
május elején ér;

;

;

;

;

;

;
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kezik és szeptemberig marad. Népies nevei vak:

varjú, bakcsó.
Éjjeli gyakorlatok a legutolsó háborúk tapasztalatai nyomán folyton fokozódó fontosságot nyertek, miután a modern fegyverhatás mellett egyik
V. gyakran mindkét félnek az éj lepléhez kell folyamodnia, hogy szándékolt célját és feladatát egyáltalában elérhesse. Az É. tárgya halló- és látógyakorlatok világosabb és sötétebb éjjeleken, szélben csendes megközelítés utakon és a terepen át
iránybetartási gyakorlatok; utak, tereprészek,
folyószakaszok, ellenséges állások szemrevételezése fényjelek felvétele és továbbítása az éjjeli
"parancsadás és parancsközvetítés gyakorlása;
akadályokon való áthatolás mesterséges födözókeknek teljes csendben való kiemelése. Az oroszjapán háború tanúságai szerint egész dandárok,
söt hadosztályok is vívtak éjjeli harcokat.
íljjeli harcok, ezeket eddigelé csakis kivételesen akkor vívták, midn a nappal megkezdett
harcot a sötétség beállta után is folytatták, v. éjjeli
meglepetés alatt, vagy ha a gyengébb hadfél az éj
leple alatt akart az ersebb hadfól sorain áttömi.
A mostani lfegyverek nagy horderejénél és találó képességénél fogva sok hadmüködés csakis
éjjel hajtható végre, amikor a sötétség a lfegyverek hatását mérsékli. É.-ra a csapatokat
külön keU oktatni és szoktatni. Az É.-at fleg a
gyalogság vívja, lovasság ós tüzérség csak kivételesen alkalmazható. A gyalogság fleg zárt rendben lép fel és össztüzeléssel meg szuronyokkal
:

;

Éjjeli
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Éjjeli látás, 1. Nyktalopia.
Éjj eli leipkékfiagolylepkék (Noctuidae), a lepkék
rendjébe tartozó hagylepkék (Macrolepidoptera)
egyik nagy csoportja. Zömök, középnagyságú testök többnyire sötótszinezetü, a potrohvég kihegyezett, csápjaik sörtealakuak, szárnyaikat nyugváskor házfedélalakuanv. vízszintesen tartják. Mells
szárnyaik harántsávokkal díszítettek, melyek közül egy fél a szárny tövén, kett a középen és egy
többnyire W-alakú a szárny szélén található. Ezeken kívül rajtok még határozott alakú foltok.

;

;

;

^

szárnya, ab gySktér; a/m
1. ábra. Egy éjjeli lepke mells
szárny rojtozat; sa bels harántközéptér; al szegélytér
sd
ív bullámvonal
harántsáv
;
félharáutsáv
;
sp
küls
sáv
V babosszalag ; um közép árnyazat ; ms nyilfolt ; md csapfolt; mo gydröfolt; mr vesefolt.
;

A

;

ú.

m.

nyíl-, vese-, gyiirü- és csapfolt találhatók

A

(1.

hátsó szárnyak zárókészülékkel
vannak ellátva. Legtöbb faj csak éjjel röpül, nappal fahasadékokban, kerítésen, földön, leveleken
harcol. V. ö. Cardinal v. Widdern, Das Nachtge- stb. helyen nyugszanak s a leggyakorlottabb szem
fecht im Peld- u. Pestungskriege (Berlin 1890)
is alig képes észrevenni ket. Leginkább csupasz,
Bujac, Marches et operations de nuit (Paris 1896, 16 lábú hernyóik sohasem élnek csoportosan, több2. kiad.) Balek, Nachtgefechte undNachtübungen
nyire éjjel látnak eledelük után egyesek a nap(Berlin 1910).
palt a földben vagy száraz levelek közt elbújva
íljjeli id, a büntetjogban némely bncselektöltik. Rendesen a földben szabadon, vagy földménynél minsít körülmény, így néhol a
magyar
lopásnál, a
Btk. szerint a magánlaksértés bntetténél. Az eljárásban is jelentsége
van az É.-nek, amennyiben bizonyos perjogi cselekmények csak a napnak a törvény által meghatározott óráiban foganatosíthatók.
Éjjeli ív, valamely csillagon áthaladó parallelkörnek a horizont alatti íve. Ennek hossza és vele
együtt az égi test láthatatlanságának tartama
a Nap esetében ez az éj
egyrészt a csillag
deklinációjától, másrészt a hely geográfiai szélességétl függ. Mivel a .360°-nyi forgás 24 órának
felel meg, 15° tehát 1 órát, 1° továbbá 4 idpercet tesz stb., az É. könnyen idben is fejezhet ki. Mivel a sugártörés az égi testeket a horizont fölé emeli, mikor ezek tényleg még 35'-nyi
2. ábra. A vetéspusztító bagolylepke hernyójával és bábjával.
mélységben vannak alatta, azért az É. a leveg
sugártörése miatt rövidül. E rövidülés anaál tete- szemcsékbl font burokban habozzák be magukat.
mesebb, minél ferdébben hajlanak a parallelkörök Nagyon sok faj ismeretes. Az É. közt számos faj
a horizont felé, legkisebb tehát az equátor alatt, van, melynek hernyói különféle gazdasági növélegnagyobb a pólusok felé. Az északi cirkumpoláris nyeket pusztítva, gyakran nagy károkat okozcsülagok (1. JÉk/) egész parallelköre a horizont fe- nak. Több csoportra osztjuk ket.
lett fekszik, ezek E.-e tehát
a déli sark körüli
1.
Szövölepkealakúak (Bombycoidae), közópcsillagok ellenben nálunk teljesen láthatatlanok nagyok, hernyóik rendszerint szrösek. Említend
lévén, E.-ük SGO^-ot tesz. Az equátor alatt bár- a kékfej bagolylepke (Diloha. coeruleocephala L.).
mily csillagnak É.-e a nappalival egyenl és vala- Egész Európában közönséges és a gyümölcsfák
mely az equátorban álló csülagnak a Földön bár- leveleit, rügyeit pusztítja (1. Bagolylepkék). A
hol észlelt É.-e ópúgy, mint a nappali, 12 órát juharbagolylepke (Acronycta aceris L.) teste és
tesz ki.
mells szárnyai fehérszürkók, sötéten beporozva^

az

1.

ábrát).

;

;

—

—

;
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hátsó szárnyai fehérek. A gyr- és vesefolt, va- rösbarna szín mells szárnyain a gyúrfolt felamint a haránti sávok jól kivehetk és feketén sze- hér, a vesefolt közepe pedig vörös-sárga. Sárgásgélyezettek. Repül májustól júliusig. 44 46 mm. zöld szín, feketepontos hernyója különösen a
széles. A hernyók különböz lombfák leveleit repce- és répafélékben pusztít, de ha elszaporodik,
megtámadja a saláta-, káposzta, stb.-féléket is.
(fiatal tölgy, juhar, vadgesztenye) pusztítják.
A borsó-bagolylepke
2. Valódi K, testük nem oly borzasán szrös, Tömegesen ritkán lép fel.
hernyóik többnyire csupaszok. A vetéspusztító ba- (M. pisi L.) az elbbinek közeli rokona. Mells
golylepke (Agrotis segetum Schiff.) gazdasági szárnyai élénk vörösek, kissé kékeshamvasak, a
növényeink nagy ellensége. (L. a 3. ábrát és még
A búza-bagolylepke (Ag. tritici
Bagolylepkék.)
L.) hasonló alakú és életmódú, mint az elbbi faj
hernyója szeptembertl júniusig különböz pázsitféléken él és gyakran számbavehet károkat okoz,
különösen tavaszkor, a homokos talajú szi búzavetésekben és a tatárkában.
kfelkiáUójelü bagolylepke (A. exclamationis L.) a vetési bagolylepke hernyóival együttesen található és szintén
kártékony.
Az ernyedt bagolylepke (A. putris
L .) kiseb b, mint az elbbi faj, mells szárnyai
y
sápadt-sárgák. Májustói augusztusig repül.
Fahéjszín hernyója
rendesen vadon tenyé-

—

—

—

—

—
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^^^^^^^^^^^^
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sz növényeken (Plantago, Galium, Convol\TÜus) él és csak ritkán

4. ábra.

A

fenyfi-bagoly lepke hernyójával és bábjával.

hátsók vörös-hamvasak. Hazánkban közönséges
és hernyói fleg a borsó, bükköny és paszuly leveleit pusztítják. Az erdészetre nézve igen fontos
a fenyö-bagolylepke (Trachea piniperda Panz, Pa(Neuronia popularis
nolis griseovariegata Gooze 1. a 4. ábrát), mely
Pab.) az elbbi fajjal
fenyvesekben igen gyakori. A lepke a kitelel bábközel rokon, csakhogy
ból kora tavasszal bújik ki és a nstény petéit az
nyúlánkabb és nagyobb.
A mells szárnyak cso- egyes fenyöfélék leveleinek végére rakja. A sárkoládébamák, rajta az
egyes foltok és vonalak sárgásfehér szegélyüek, a hátsó szárnyak
piszkosfehér színek.
A szárnyak hossza a
hímnél 38 mm., a nsténynél 48 mm. KözépEurópában közönséges.
Hengeralakú, mindkét
okoz a gabonavetések-

—

ben kárt.
A takarmányf-bagolylepke

;

A rétpusztító bagolylepke hernyójával.

ábra.

végén hegyesed hernyója csupasz és ércbama szín és szeptembertl
jöv évi májusig különböz takarmány-növényeken él. Júliusban a földben bábozzabe magát. A
hernyók nagymérv felszaporodása folytán gyakran a réteken, lóherében nagy károkat okoz.
A réh)usztitó bagolylepke (Charaeas graminis L.
1. a 3. ábrát) mells
szárnyainak alapszíne sárgásvörös, fehér gyrfolttal és ezzel fehér ér által
összekötött hasonló szín vesefolttal. A hátsó
szárnyak egyqzínüek, sárgáshamvasak. A szárnyak hossza 30-32 mm. Júliustól augusztusig

A nstény petéit a réti füvek tövére rakja.
hernyók feketebarna színek és 3 világos hátsávvaljelöltek. Áttelelnek és jöv évi május hóban
ritka fonadékban a földben habozzák be magukat.
Különösen tavasszal tesznek a pázsitfélékben nagy
kárt.
A káposzta-baaolylepke (Mamestra brassirepül.

A

5.

ábra.

A gamma-bagolylepke

herayójáTal.

és narancssárgaszín oldalsávos
hernyók májusban kelnek ki és az új hajtások pusztításai által gyakran roppant károkat okoznak.
Júliusban elérve teljes kifejldésüket, a földben,
a moha és lombtakaró alatt bábozzák be magu-

gás-zöldszln

—

Mag>-arország egjik legszebb és legérdekesebb éjjeli lepkefaja a Hydroecia leucographa
cae L.) a káposztafélék nagy pusztítója. (L. Ba- Bkh., melynek lelhelye Mehádia környékén a
golylepkék.)
A repce-bagolylepke (M. oleracea Domogled hegy. Mells szárnyai sárgásbamák,
L.) hasonló nagyságú és természet, csakhogy vö- hamvas-viola színárnyalattal, a hátsók
világos-

—

kat.

—

i7*

Éjjeli

—

madár
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barnák. Halvány- violaszin hernyója a hosszúlevel Pencedanum gyöktörzseiben él, abban alakul át barna vörös bábbá, melybl a lepke szeptemberben fejldik ki. Hazánk kizárólagos éji lepkefaja az Oxytrypia orhiculosa Esp., mely csak
Budapest környékén elvétve található. A hím kisebb és közönségesebb, mint a nstény. Színe
sötétebb- világosabb barna, mells és hátsó szárnyain nagy fehér folttal. Életmódja kevésbbé
ismert.
3. Araszoló lepkealakúak, széles, nagy szárnyakkal, hernyóik mells haslábai elsatnyultak.
•Ilyenek pl. A görög hagolypüle vagy gammabagolylepke (Plusia gamma L. 1. az 5. ábrát), a
:

;

mells szárnyak hamvas-vörhenyesbarnák ós egy
ezüstös Y-val jelölvék, a hátsók sárgásszürkék.

A

szárnyak hossza 42 mm. Egész éven át van pilléje
8 hernyója. Utóbbi leggyakoribb május végén, júniusban, s ekkor a kapásnövényeket, nagyobb

—

számban elszaporodva,

felette veszélyezteti.
folyosó-pille (Catocala) egyike a legszebb B.nek. Nappal különösen a folyosó falain nyugszik.
mellsszámyak szürkeszínüek, míg a hátsók szép pirosak, fekete szegéllyel és harántsávval. Több ilyen piros faj van, mint a C. sponsa
L., C. nupta L. stb. Legnagyobb a kék hátsószárnyú C. fraxini L., míg a kisebb G. fvlmihymenaea Schiff. hátsó szárnyai
nea Se. ós

A

A

C

még

sárgák. (L.

Bagolylepkék.)

Irodalom. Emlch G., A kis lepkegyüjtö, Pest 1868; u. a.,
A káros rovarok, Budapest 1885 Frivaldszky Imre, Jellemz
adatok Magyarország faunájához, Pest 1865; Jelentés az
;

—

1884 89. években felmerült gazdasági rovarkárokról (a m.
k. állami rovartani állomás közleményei) ; Fekete, Erdészeti
rovartan, Selmecz 1878; Horváth ésPavel, Magyarország pikkelyröpüinek névjegyzéke, Budapest (Akad. Mat. és Természettud. Közi., Xn. köt.) ; Guenée, Species général des Lepidoptéres, 5—7. köt., Paris 1852 ; J. Lederer, Die Noctuinen
Europas, Bécs 1857; Abafl-Aigner, Magyarország lepkéi,

Budapest 1907.

madár (áiiat), 1. Quacharo.
majoiniélék, 1. Éjimajom-félék.
ííjjeli mécs, 1. Mécs.
Éjjeli menedékhely, 1. Hajléktalanok me-

Éjjeli
ÍJjjeli

.

necUkhelye.

pávaszem

Ejjell

XIX. t.-c. a következ rendelkezéseket tartalmazza a törvényben felsorolt iparágaknál, ha
az üzem tíznél több munkást foglalkoztat, a n:

alkalmazottaknak legalább 11 órai megszakítás
nélküli É. -szünetet kell engedni. Este 10 órától
reggel 5 óráig nöalkalmazottakat foglalkoztatni
tilos. A külön engedély alapján kivételesen éjjel
foglalkoztatott
munkaideje 24 óránkint 13
óránál több nem lehet és ha egyhuzamban 6 órát
dolgoznak, legalább egy órai munkaszünetet kell
adni. A
B. -szünetére vonatkozó rendelbezósek
nem alkalmazhatók a mezgazdasági és erdei
termelésre, állattenyésztésre, a halászatra, a kertes szllmívelésre, a selyemtenyésztésre és méhészetre az oly üzemekre, melyekben a vállalkozónak csak családtagjai foglalkoznak vendéglk,
kávéházak és élelmi cikkek árusításával foglalkozó üzletekre, végül a vasúti és hajózási vállalatoknak, az állami posta-, távíró- és távbeszélintézeteknek üzemére. A törvényben megállapított

nk

nk

;

;

tilalmak áthágása 600 K-ig terjedhet pénzbüntetéssel, ismétlés esetén két hónapig terjedhet
elzárással büntethet. Ezek a rendelkezések a
nyersrópacukorgyárakra, gyapjufésülésre és fonásra és a bányaüzemeknek a föld színén folyó
munkáira nézve, ha ezok évenkint 4 hónapon át szünetelnek, csak 1920. évi január 15-tl
kezdve nyernek alkalmazást. Addig is azonban
ezeknél a munkáknál 14. évüket be nem töltött
E.-ra egyáltalán nem, 16. évüket be nem töltött
éjszaka 8 óránál, 16. évüket betöltött
pedig B.-val naponkint 11 óránál tovább nem
foglalkoztathatók.
Éjjeli örök intézménye már a régi görögöknél és rómaiaknál is fennállott, st az utóbbiaknál meglehets fejlettségi fokot ért el. Feladatai
közé tartozott a tzvédelem is. Külön prefektura
alatt állottak (Praefectus vigilum.) Hazánkban,
a falusi vidékeken még ma is fennáll az intézményük. Ékes rigmusokban éneklik ki az éjjeli órákat, ha rá nem felejtenek. Néhol a lakosság váltott sorrendben maga végzi az éjjeli rséget. Városokban már közel kétszáz év óta szervezett
rendrségek váltották fel ket. így Budapesten is.

nk
nk

nk

menetek, 1. Menetek.
messzelátó vagy távcs alatt rendesen Ujabban magánvállalatban létesült egy helyiségnagy fényerej ketts távcsövet értünk. Evégbl es vagyonrz mtézet, mely elssorban a boltok,
a tárgylencse átmérjének lehet nagynak, raktárak stb. felett teljesít felügyeletet. A bangyújtótávolságának (tehát a távcs hosszának) kok és nagyobb pénzintézetek külön rendri rkicsinynek kell lenni, a nagyítása is csak mérsé- séget tartanak. Az állampénztárnál, államvasuÉjjeli
Éjjeli

Fleg

a tengerészetben, hadviselésben taknál s más állami intézményeknél, ahol igen
nagy értékek megrzésérl van szó, katonaság
Éjjeli munka, az ipartörvóny (1884;. XVII. t.-c.) látja el az éjjeli rséget.
Éjjeli pávaszem (áiiat), a rovarok (Insecta) oszszerint az a munka, amely állandó üzemeknél
esti 9 órától reggel 5 óráig teljesíttetik. Az ipar- tályába, a pikkelyesszámyú lepkék (Lepidoptera)
törvény 118. §-a a munkaadónak kötelességévé rendjébe, az éjjeli fonólepkék (Bombycina) csoteszi, hogy az éjjeli munkások kell felváltásáról portjába és a pávaszem-félék (Saturniidse) csagondoskodjék, azonban nem veti korlátok alá a ládjába tartozó lepkenem, melynek fajainál a
munkás nappali és É.-jának összes tartamát, sem hím csápja hosszú és mindkét oldalon féss, a
pedig a nappali és É. közötti pihen idt nem sza- nstényé ellenben csak fonalas széles szárnyaik
bályozza. E.-ra 16 éven aluli munkások nem al- kerekdedek és mindegyik egy-egy szemfolttal
kalmazhatók. Kivételesen az iparhatóság meg- díszített. Hernyóik testének minden gyrjén
engedheti, hogy testileg fejlett 14—16 év közötti hat-hat, szröcskékkel bentt csillagalakú szemimkások az B.-id felét munkában töltsék. Az möles van. Bábjaik körtealakú ers fonadékban
Ipartörvény ezen rendelkezéseinek megszegését (gubóban) nyugszanak. Európában hat faja isa törvény 157. §-a 40—400 K-ig terjedhet pénz- meretes, melyek közül hazánkban három fordul
É.-jára nézve az 1911. el,ú. m. a. nagy É. (S. pyri Schiff.), Európa legnabüntetéssel sújtja. A

kelt lehet.

használják.

;

nk

Éjjeli

—
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gyobb lepkéje. Mells szárnyai bamássztirkék, sötétebb habos árnyalatokkal, három hasonló szín
a hátsók vaszalaggal és cik-cakos szegéllyel
lamivel barnábbak, sötétebb szegéllyel. A szárnyak közepén egy szóles, sötét szalag húzódik
hátrafelé és mindegyik közepén egy-egy jókora,
a páva farktoUaira emlékeztet kerek szemfolt
van. Kiterjesztett szárnyainak szélessége 15—16
cm.ElöfordulKözép-Európában,Perz8Íában,Sziriában és Örményországban. Hazánkban közönséges.
Röpül májns júniusban. Petéit a barack-, körte-,
eper-, ritkán bükk- és vadrózsafára rakja,melyeknek leveleivel táplálkozik a hernyója. A hernyó
gyorsan n, hüvelykvastagságot és 1 dm. hoszszúságot is elér, kifejldve sárgászöld, világoskék
vagy rózsaszín szemölcsökkel. Bamaszínü, durva
gubóját a fák derekára, vagy ágakhoz ersíti,
melybl a lepke csak a következ év tavaszán
búvik, ki. Hernyói elszaporodva kártékonyak. A
bamafelhösen foltokis É. (S. pavonia L.)
zott, elüls szárnyai fehérek, a hátulsók a hímen
narancssárgák, a nstényen pedig fehéresek,
különben hasonlóan rajzoltak, mint a nagy pávaszemnél. A szárnyak közepén lev szemfoltok
sárgán szegélyezettek. Röpül esténkint május és
júniusban. A hím kisebb (50 mm.), a nstény na;

—

gyobb(70 mm). Közép-Európában és így hazánkban
is elfordul. Ezenkívül található még az Amur vidékén. A kökény-É. (S. spini Schiff.) hasonlít a
nagy pávaszemhez, csakhogy kisebí) és a mells
szárnyak csúcsában egy-egy elmosódott vérvörös
folt van. Ritkább, mint az elbbeni fajok elfordul
hazánkban, Németországban és elvétve Kis-Ázsiában.
;

Éjjeli pávaszem-íélék (Saiurniidae, áiiat), 1.
Pávaszem-pillék.
Éjjeli szél, a hegyoldalról a völgy felé és a
tengerpartról a szárazföld felé áramló szél, mely
rendesen az éjjeli órákban periódusosán ismétldik.
Eyjeli ügyészség. A 8835/1898. IM. sz. rendelet elrendelte, hogy ha a sajtóügyi közvádlók
székhelyén, a fpostán éjjel-nappal van postaszolgálat, a közvádló a lapoknak sajtórendészeti
köteles példányát rögtön nézze át, hogy ha a laj)ban bncselekmény jelenségét ismerné fel, azt a
vizsgálóbíróval olyan idben foglaltassa le, amikor a lap még szállítás alatt áll és a postahivatal
még nem adta ki. A Fejérváry-kormány az addig
lazán kezelt sajtórendészetnek Tiatályossá tétele
végett elrendelte, hogy vonattal csak azokat a
hírlapokat szabad elküldeni, amelyeket a pálya-

—

Éjszaki

1. Wilde Jagd.
É^eli vakság, 1. Hemeralopia.
íljjeli vércse (áUat), a közönséges lappantyú
(Caprimiilgus europaeus L.) népies neve.
Éjjeli zene, 1. Szerenád.
íljjelnyilók (növ.), 1. Nyctaginaceae.
Ujjúb, a bibliai Jo& neve a mohamedánoknál.
Az arabok hagyománya az E. történetének szín-

íyjeli vadász,

Haurán vidékére helyezi. Itt látható még
mai nap is a Sékh Sza'd nev faluban a Jób köve
fölé, melyre
(szakhrat E.) a mohamedánok a
különben egyiptomi hierogliflrásu felirat van
vésve, kápolnát építettek. E helységtl D.-re 1 km.
távolságban vannak a Dér E., Hiob klastroma
helyét

k

;

E. nev helyek, melyekhez mindenJób-legendák fzdtek.
Eyjubidák (Ajjvbidák), a fátimidák (1. o.) dinasztiájának bukása után Egyiptomban és Szíriában (1171— 1263) uralkodó kurd származású család
neve, melyet különösen Szaladin, az E. dinasztiája
megalapítójának, Ejjuh üm Sc^ííi-nak(megh.ll73.)
fla, tett híressé a történelemben. Az E. uralkodásukat a bagdadi khalifa fenhatósága alá helyezték és a szultán címmel mint ennek hbéresei
szerepeltek. A világtörténelemben különösen a keresztes hadjáratokkal való kapcsolatuk által nevezetesek. A E.-nak a Kis-Ázsiában elnyomuló
mongolok elleni harcokban is szerepük volt de
ez idben hatalmuk már gyengülésnek indult,
Szíria fölött nem gyakoroltak már egységes hatalmat az ország apró fejedelemségekre oszlott
szét. Egyiptomban is 1250. sznt meg hatalmuk,
melyet a mamlukok (1. o.) kiragadtak kezükbl. Ezután szíriai birtokaikra szorítkoztak. Az
1260-iki évnek Hulága mongol khánra nézve végzetes eseményei után a mongolok a náluk fogva
tartott ejjubida fejedelmeket meggyilkolták akik
életben maradtak, a
maraluk szultán kegyelmébl, tle teljesen függ viszonyban, megmaradhattak kis fejedelemségeik élén, míg végre
Bejbarsz mamluk szultán 1263. Melik Mugith
ejjubida fejedelmet az uralkodás utolsó árnyékától megfosztva éhhalálnak tette ki.

és

Makdm

féle

;

;

;

gyz

Ujjub khán, afghán herceg. Sir Ali emimek
fla, Jakub khán öccse, trónkövetel. Gylölettel telve hadat izent az angoloknak, kik
atyja halála után (1879) fivérét a tróntól megfosztották. 1880 júl. 27. Kuski Nakud meUett megifjabb

ugyan Burrows angol tábornokot és Kandahart körülzárolta, de Roberts tábornok legyzte
és Heratba futamította. 1881-ben hatalmába kerítette Kandahart, azonban Abd ur Rahman emir
udvaron lev postahivatalnál legalább egy órá- árulással párosult fegyverrel újra kizte. E. Perval a vonat indulása eltt adtak fel (.31100/1906. zsiába menekült s 1888. az angolok kezébe esett,
B. M.). A kir. ügyészt, aki a feladott lapok átvizs- akik Ravalpindibe internálták.
gálása ós a lapoknak e korszakban napirenden
Éj királynéja (növ.), 1. Cereus.
lev lefoglaltatása végett a hajnali órákban a
napegyenlség, 1. Equinokcium.
pályaudvarok postahivatalánál megjelent, a sajtóEJjoo vagy eju (növ.), az Arenga saccharifera
ban és közbeszédben éjjeli ügyésznek nevezték el. Labill (1. 0.) levélhüvelyének rostja, a crinvégétal
A sajt<i ellenrzésének ezt a rendszerét, illetleg frésze.
magát a 8835/1898. IM. sz. rendeletet a koalíció
Éjszak, 1. Észak.
uralomra jutása után üünther Antal igazságügyÉjszaki Károly, szépirodalmi író, szül.Bakonyminiszter 1907. október 3. 39425. sz. a. kelt ren- rédén, Veszprém vm., 1818 okt. 2., megh. Kolozsdeletével, abból az indokból, hogy a sajtószabad- várt 1907 jan. Jogot ós mérnökséget végzett és
ságot korlátozza és a sajtótörvény szellemének mint mérnök telepedett meg Fejér vmegyében.
meg nem felel, hatályon kívül helyezte.
A szabadságharc alatt Csányi László oldalán
verte

^

m-

-

ÉJszépe
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—

ködött. Fejér vmegyóben 1860— 61-ig fjegyzi
ós 1865— 1867-ig fszolgabirói tisztet is viselt.
1867-ben a Itözmunka- ós közlekedésügyi minisztériumba nevezték ki fmérnökké, késbb mint a

detileg

államvasutak ffelügyeljét Kolozsvárra
helyezték, s mint üzletvezet vonult nyugalomba.
A szépirodalommal már az 50-es években kezdett
foglalkozni. Ekkor több vígjáték és bohózat jelent
meg tle, ezek közül a Oydoni alma 3 felv. szini
beszély 1855. Pesten önállóan is megjelent, 1868.
a Nemzeti Szinház is eladta s hosszabb ideig msoron maradt. Kiváló része volt a Petfi-társaság
alelnökévé is vámegalakításában, mely intézet

nálható,

m.

kir.

t

lasztotta.

ÍJjszépe

(növ.),

a «la Belle-de-Nuit» alapján a

Mirabüisjalapa virága, de délután szokott nyílni,
1.

Mirahilis.

íytegetés

(lat.

declinatio), így nevezték ezeltt

magyarul a névragozást. L. Bagózás.
^tel, régente a XVI— XVIÍ. sz.-ban rmérték neve volt. Alkalmasint félmesszely, tehát
nyolcad pint volt, s így nem egyéb, mint a német achtel. De Erdélyben, hol szinte a legújabb
ideig fenmaradt, nagyobb mértéket értettek rajta,

«Egy erdélyi rendes ejtelben fér 36
közönséges tojás hajjal», Írja Bod P. (Mikesnél is
elkerül «A savanyú-vízbl megivott 12 ejtelkupát, iccét

:

:

nyitö).

lytés (koh.), a fémeket oldataikból, tehát nedves úton elállítani rendesen gyorsabban lehet,
mint az olvasztás segítségével. E. végett mindenek eltt fel kell oldani a fémet v. ércet, és azután
olyan ejt-szert kell az oldatba adni, melynek ersebb rokonsága van az oldó szerhez, mint a kiejtend fémnek. így p. ki lehet ejteni kénsavas
ezüstoldatból az ezüstöt rézzel klórezüstoldatból
az ezüstöt rézzel; királyvizoldatból a platinát
szalmiakkal; aranykloridoldatból az aranyat kónhidrogéngázzal rézgálicoldatból a rezet vassal
;

;

stb.

Ek

egy lánc vagy kötél, a lépcs-ejt által
felhúzhatók vagy lebocsáthatók voltak, innen a
nevök is. Hadihajókon a jobbfélen lév E. csak
tisztek, általában tekintélyes

személyek által hasz-

míg a balfél E.-je a legénységé. Az

E.-nól

fogadják a hajóra jöv azon személyeket, kiket
fogadás a szabályok értelmében megillet és ott
történik a tiszteletadás is azáltal, hogy az érkeznek rangjához mérten 2, 4, 6, 8 legényt és egy
altisztet állítanak a lépcshöz és az altiszt sípjával

egy

tiszteletfüttyöt ád.

Ejt olvasztás (koh.), az olvasztásnak
neme, midn a megolvadt fémvegyületekbl,

egy

rendesen kéneskövekbl, valamely ejtszer hozzáadásával az egyik alkotó fémet elkülönítjük. így
pl. az ólmot igen könnyen ki lehet ejteni kénesköveibl, ha vasat adunk hozzá, melynek nagyobb

rokonsága van a kénhez, mint az ólomnak.

Ejt víz (bánj'.), az a rézgálictartalmú víz, mely
a bányában önmagától képzdik és melybl a rezet
vassal ki lehet ejteni.
lijub, a Sztambulhoz tartozó Arany szarvnak
egyik külvárosa. Nevét egy hasonló
mohamedán szenttl vette, aki Konstantinápoly meghódításánál szerepelt. Egyike azoknak a szent
helyeknek, ahol más vallásut nem túr meg a török, így pl. á^sámi-jába más hit ember be nem
léphet. Híres még ez a dzsámi arról is, hogy a trónfoglaló szultánok ide jönnek el, hogy a próféta
kardjával körülövezzék magukat.
Ejubbidák (Ajjubidák), mÓBké^Ejjuhidák (l-o.)
Ejnratio (lat.) a. m. esküvel való megtagadás,
esküvel való ígéret, hogy valamely dologtól eláll,
Ejnsdeiu (lat.), idem-nek genitivusza, a. m.
ugyanazé, ugyanannak p. E. anni, ugyanannák
az évnek E. mensis, ugyanannak a hónapnak.
Ék, az úgynevezett egyszer gépek egyike.
Balta, fejsze, kés, vés, feszítövas, szög,
és
sok más hasonló készülék, melyek a testek összetartásának legyzésére szolgálnak, ék gyanánt
múködnek.Az ék keresztmetszete általában egyenszáru háromszög gyanánt tnik fel, melynek
egyenl szárai AC és BC (l. az
\f
ábrát) az ék oldalainak, alapja
AB az ék hátának v. szélességének neveztetik. Az ACB szög képezi az ék élét. Az er, mely
az ék beszorítására fordíttatik,
\rendszerint merleges az ék há-

nev

;

;

t

Ejt (ném. Fali, ol. ghindazzo, franc, drisse,
ang. halliard), kötél, mely a vitorlafának és ezzel
együtt a vitorlának felhúzására v, lebocsátására
szolgál. Megfelelleg annak, hogy az E. melyik
árbocon, melyik vitorlafának a kezelésére használatos, történik az elnevezés is. Pl. elderékE., fsndár-E., keresztfelsudár-E. A törzsvitorlafáknak nincsenek E-i, hanem csak aggató
/
láncai, amelyeken függnek.
(koh.).
az
ásványnak
többféle
tára,
a
legyzend
eUenAUás
Ha
Ejt elemzés
alkotó részét meg akarjuk határozni, mindenek- mindkét oldalról egyenl méreltt feloldjuk az oldható részeket és azután az tékben és merlegesen az ék
Ék.
oldatból különféle reagensekkel egyenként ejtjük oldalaira hat. Egyensúlykor
az er úgy arányha a súrlódástól eltekintünk
ki és határozzuk meg az alkotó részeket.
ellenálláshoz, mint
lik az egy-egy oldalon
Ejtö-erny, 1. Ereszkedö-emyö.
Ejt gép (flz), szerkezet az esés törvényeinek az ék szélességét mér AB vonal hossza annak
tanulmányozására, ill. demonstrálására. Legismer- AC oldalához. Ha az ellenállás legyzend, akkor
tebb az Atwood-féle (1. o.), továbbá a Morin-féle, az ernek valamivel nagyobbnak kell lenni. Miamelynél az esés törvényeit az es test által egy nél keskenyebb tehát az ék, oldalainak hosszához
függleges, forgó hengerre írt görbérl lehet le- arányítva, annál kisebb er szükséges valamely
olvasni.
ellenállás egyensúlyozására, esetleg legyzésére.
íytö lépcs, oldal- V. feljáró lépcs {ném. Fall- A súrlódás az ék használatában igen fontos szerereepstreppe, ol. scala reale a jobb, scala estemadk pet játszik ós az alkalmazandó ert tetemesen
bal oldalon, franc, éclielle de commandement, ang. módosítja. Az ék a gépészetben a könnyen oldaccomodation ladder), a hajó oldalán lév lépcs, ható géprészek kötésére való gépelem. Alakja a
amelyen csónakból a hajóra lehet jutni. E.-k ere- hasáb alakjától annyiban különbözik, hogy mlg a

^\

—
—
mköd
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hasáb oldalai párhuzamosak a tengelyével, addig
az éknek legalább egyik oldala bizonyos szöget
zár be. Ez a szög igen kicsi, hogy az általa megkötött géprészek könnyen szét ne oldódhassanak.

Az ékek, igénybevételükre

való tekintettel, két-

m. hosszanti irányban és keresztirányban megtámadottak. Az elbbieket kerekek felékeléséhez, az utóbbiakat rudak összekapcsolásához használják. Alakjukra való tekintettel szintén megkülönböztethetjük ket, a szerint, amint
a tengellyel egy vagy több oldaluk képez szöget,
egy- V. többhajlású éknek nevezzük.
félék, ú.

—

Ekchymosis

talpon az E.-s bór megkérgesedik, berepedezik,
úgy, hogy néha a kéz legkisebb mozgása is óriási
fájdalommal jár (fleg mosónknél, mindeneseknél fordul el). Gyógyítása igen nehéz, mert a legtöbbször a foglalkozás abbanhagyása, ami pedig

a gyógyulás alapfeltétele, kivihetetlen.
Veszedelmes E.-k képzdhetnek az alszáron,

fleg nknél, kiknek kiterjedt gyüjtért^ulásuk
van ha alszárfekély is társul hozzájuk, igen gyak;

ran a láb elephantiasisára (1. o.) vezetnek.
Kövér egyéneknél gyakori a nemi szervek és
az azokkal szomszédos területek E.-ja, különösen
ott, ahol a testhajlatokban brfelületek egymásjE^í; az építészetben fából vagy vasból készült
gúlaalakti eszköz, melynek vége vésszer hegy- hoz súrolódhatnak, azonkívül bséges verejték felben végzdik s így valamely anyag hézagába gjülhetik és megerjedhet.
Az E. kezelésében bels szerek nem nagy szebeleveretvén, szétfeszíti azt. Használják az ácskötéseknél, parketrakásnál, állványozásoknál, szikla- repet visznek a beteg közérzését kell esetleg jarepesztésnél stb. A favágók fejszéje szintén ék. vítanunk részint aszpirin, piramidon, fenacetin
stb. által, ami a viszketést elviselhetbbé teszi,
Ekabór, 1. Scandium.
EkaJodofoTm, szagtalan jodoform-pótlószer a továbbá altatószerekkel részint a beteg táplálsebkezelésben. Jodoform és paraformaldehid kon- kozását és szókelését kell rendeznünk. Amennyiben a beteg valamely más betegségben is szendenzációs terméke sárgásszürke por.
vedne (cukorbetegség, szegényvériiség). annak a
Ékalakú szám, 1. Ekszápi.
kezelésére is nagy súlyt kell fektetni. Egyébként
Ekarté, kártyajáték, 1. Écarté.
bels szerekkel nem sokat érünk el az E.-nál
Ekaterinburg, város, 1. Jekaterinburg.
még az arzénadagolás sem vezet biztos eredEkaterinograd, város, 1. Jekcderinograd.
ményhez. A küls, direkt kezelésben fgondot kell
Ekaterinoszlav, város, 1. J ekaterinoszlav.
Ekbatana (Agbatana^ óperzsául Hagmatana, fordítanunk az E.-t okozó káros küls behatások
most Hamadan, 1. o.). Média fvárosa, hús és for- távoltartására: kötéseket rakunk fel, részint
rásos fekvése miatt a perzsa s késbb pártus kirá- hogj' a beteg brterület«t védelmezzük a vakaráslyok nyári székhelye. srégi város, Herodotos sze- sal szemben, részint pedig, hogy az a kiszikkadó
rint még Deiokes (1. o.) alapította; híres volt savót felszívja. Ha az E. akut s a br még ers
arany- és ezüstlemezekkel ékesked ers vára, gyuladásban van, minden izgatószert keriiínünk
amely Nagy Sándor és a Szeleukidák kapzsiságát kell ha ellenben már krónikussá lett, épen az
enyhe izgatószerek teljesítik a legjobb szolgálaingerelte.
tot. Jó eredményeket érünk el, ha a bit szárítóEkbert, 1. EgbeH.
szerekkel kezeljük, amelyeket v. hintpor alakjáEkblefaron, 1. Hipoblefaron.
Ekbolé (gör., lat. prqjectio), a régi görög zené- ban, vagy még célszerbben kencs alakjában
ben az enharmoniából a diatonika felé való visz- alkalmazunk. Leginkább használják az ólom,
cink, bizmut kencsöket. A kátrányos szerek kiszahangolás.
Ekcéma névvel jelöljük a brnek úgyszólván tnek a krónikus E.-nál.
leggyakoribb betegségét, mely rendesen krónikus
E. állatokon. Egyes házi állatokon az E.
lefolyású és ers viszketéssel jár. Jellemz rá a gyakran fordul el, fképen a br ápolásának
br piros, esetleg duzzadt volta, továbbá a rész- elhanyagolása v. nedvességnek tartós behatása
ben szabálytalanul elszórt, részben szorosan egy- követiceztében, továbbá bizonyos orvosságoknak,
más mellett ül csomók, hólyagok v. pusztulák, els sorban a higanynak alkalmazása után. Külömelyeknek felszíne utóbb hámlani vagy nedve- nösen a kutyák és általában a finom
és
sedni kezd, vagy pedig a váladék beszáradása hosszú szr, koros, illetve elhízott, más bórbafolytán összeragadt sárga pörkkel van födve.
beteg állatok hajj okban vagy vesegjíiladásban
A testnek nem minden részién fordul el egy- lamosak. Bizonyos testrészek ekcémáját régebben
forma srn a különböz testtájékok szerint az helytelenül a sömör névvel jelölték (csd-, sörény-,
E. klinikai képe és lefolyása is változatosságot faroksömör stb.). Az orvoslás hasonló elvek szemutat. Igen gyakran látunk E.-t az arcon, fejen, rint történik, mint az ember E.-ja esetén, elzetesen
különösen gjermckeknél (crusta lactea) gyakori azonban többnyire szükséges a szrök eltávolítása
továbbá a tarkótájék makacs E.-ja tetvességnél. a beteg brrészekrl és ezek vakarásának, harapBajuszos férfiaknál elfordul a felsajak E.-ja, dálásának vagy dörzsölésének megakadályozása
amely krónikus náthához csatlakozik a szájkör- szájkosár segélyével, a beteg testrésznek vagy a
nyék E.-ját izgató szájvizek (thymolos stb.) okoz- lábvégnek bekötésével, a viszketés megszntetézák. Az arc krónikus, gyakran kiújuló E.-ja az sével.
egész arcbr olyanforma meg^'astagodásához és
fr>kcbondroina (gör.), porcszövetbl álló poreldurvulásához vezet, mint amilyent lepránál (1. cos felületrl kinöv daganat. L. Porcdagcmat.
;

;

;

;

br

;

;

;

Bélpoklosság) látunk (facies leontina).
Ekebymosis (gör.), foltszer, legfeljebb lenA kézen, kevésbbé gyakran a lábon, fleg a fog- csónyi vérzés az apró vérerekbl, a nyálkahártyálalkozás okozta E.-kat látjuk. Ezeknél sokszor a kon, a'savós hártj'ákon s a brön. Az E. különkörmök is meg vannak támadva és összerepedez- böz okokból támadhat, Így föladásnál, mérgezének, elgörbülnek, vagy lehullanak. A tenyéren és seknél, a vérerek megbetegedéseinél (zsíros eöaju-

—
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számára, azonfelül készítenek e két típus közt átmeneti alakokat is (7. ábra), melyek egyformán
a skorbutnál, Werlhof-féle betegségnél (1. o.). L. alkalmasak kötött v. laza talaj felszántására.
Az eke haladása közben a vontató er a talaj
még Eodravasatum.
Ekdemiománia (gör.) a. m. szerfeletti vágy ellenállásával szemben munkát végez a vontatásra szükséges, idegységenkínt végzett munkát
az utazásra, szenvedélyes utazni vágyás.
Ekdemit (ásv.), klórtartalmú ólomarzenit:
a vonóhorgon lemért s a mozgás irányába es
PbgCl^ASjO,
vonóernek és a tovahaladási sebességnek szorzöldes sárga, ersen üvegfényü, négyzetes rend- zata adja meg. A vonóer nagyságának megállaLángban ós pítása ermérvel, dinamómét érrel történik. A
szerbeli. Lelhelye Svédországban
vonóernek a felszántott talajhasáb egységnyi
Pajsberg.
E. K. E., az Erdélyi Kárpát-Egyesület (1. o.) keresztmetszetére es részét a talaj specifikus
nevének rövidítése.
ellenállásának nevezik s nagysága az illet eke
Eke (két képmelléklettél), talajmivel eszköz, szerkezetétl, a talaj kémiai összetételétl és fizimely haladó mozgása közben a talaj termrétegét kai állapotától függ.
meghatározott mélységig forgatja, porhanyítja és
1. A fogatos ervel vontatott ekéknél az eketesrészben keveri, olyformán, hogy a talajból legtöbb tet egy, fából vagy vasból készült, egyenes vagy
esetben derékszög parallelogramm keresztmet- görbített rúdhoz, a gerendelyhez ersítik. Bizszet hasábokat, barázdákat kimetszve, azokat tos vezetés és nyugodt járás elérése végett a geeredeti helyzetükhöz képest 90— l80"-kal elfordítja rendely hátsó végére ekeszarvakat alkalmaznak
(1. ábra). Elfordítás közben a talajrészecskék re- s elüls részét taligás ekéknél az ekétaligával,
latív elmozdulása folytán a talaj porhanyul és illetve gerendelyvánkossal, a mankós ekéknél perészben keveredik is. Az eke e munkája végered- dig csúszó V. kerekes mankóval támasztják alá.
ményében a talaj fizikai állapotát változtatja meg, Az Amerikában igen használatos leng ekéknél
s egyrészt alkalmassá teszi azt a leveg és ned- (9. ábra) a gerendely nincs alátámasztva. A vonómelybe a kisafát, illetve hámfát akasztvesség nagyobb mérték befogadására, másrészt horog
taligás ekéknél az eketaligához, mankós
lehetvé teszi a vetmag megfelel elhelyezését ják
és a növény gyökérzetének kifejldését, elsegíti és leng ekéknél pedig az ekegerendelyhez van
végül a növény táplálóanyagainak a termréteg- ersítve.
ben való egyenletes eloszlását is.
szántás melysége egyrészt a befogás hoszAz eke feltalálását a görögök Triptolemosnak, szának változtatásával, másrészt leng ekéknél
az egyiptomiak Osirisnak, s a kínaiak Ghin- a vonóhorog magasságának változtatásával, manNongncúc tulajdonítják. Valószínbb azonban, kós és taligás ekéknél pedig a gerendely magahogy az eke jellemz alakja az skori, kezdetle- sabbra v. mélyebbre valóálUtásával szabályozható.
ges, görbe faágakból és hegyes csontokból készí- A szántás szélességének szabályozása pedig mintett talajlazító eszközökbl lassankint, fokozato- den esetben az eketest és vonóhorog relatív helysan fejldött ki az idk folyamán (2., 3. és 4. zetének vízszintes irányú megváltoztatásával érábrák) és sajátságos dolog, hogy bár az eke a leg- het el.
A fogatos ervel vontatott ekéknek egyik, szerfontosabb talajmivel eszközök egyike, azon a
legújabb idkig lényegbe vágó átalakítások nem kezetileg legjobb és legelterjedtebb kiviteli alakja
történtek, úgy hogy már az ógörög ekéken meg- a Sack-rendszer egyetemes eke (? ábra), mely
találhatók primitív kivitelben a modem ekék lé- a nálunk régebben használt Vidats-féle fagere>inyeges alkotórészei. Legnagyobb átalakuláson delyes ekét (6. ábra) a használatból mind jobban
mentek át az ekék a XIX. sz. második felében, kiszorítja. Elnye egyrészt az, hogy az eketaligát
különösen a barázdaszelet kivágását és átfordí- a gerendellyel összeköt ketts lánc, az önvezeték
az eke biztos járását elmozdítja s azt a muntását végz szerkezeti részek.
A modem ekénél a barázda kivágását függ- kás ügyességétl részben függetleníti, másrészt,
leges irányban egy kés vagy egy éles kerületíí hogy könnyen kezelhet, szabályozható és a legforgó korong (8. ábra), a csoroszlya, vízszin- különfélébb viszonyok között használható, alkaltes irányban pedig az eketest elüls részén el- mas végül arra is, hogy az eketest helyére más
helyezett késalakú lap, a szántóvas végzi, s a talajmivel testeket szerelve (10- ábra), vele a
kivágott barázda hasábátfordítására egy, a szántó- legkülönfélébb talajmivel munkák elvégezhetk
vas folytatását képez görbefelületü acéllemez, a legyenek. A gerendelyre azonkívül egy kisebb
kormánylemez szolgál. Az eketestet munkaköz- eketest, elhántó szerelhet fel, mely a mível
ben vízszintes irányban a tarlólap, függleges eketest eltt haladva a talaj legfels rétegét a
irányban az eketalp támasztja alá s a szántó va- nyitott barázdába fekteti. Sekélyebb szántásnál a
sat, kormánylemezt, tarlólapot és eketalpat egy fogatos er kihasználása és munkaer megtakaközös öntvény, az eketörzs foglalja össze. Laza rítása végett kerekeken futó közös keretre több,
talajon dolgozó ekéknél a csoroszlya elmaradhat egyidejleg szántó eketestet alkalmaznak egymás
és azt a szántóvas és kormánylemez elüls ho- mellé. E több barázdás ekéknél (11. ábra) a szánmorú éle helyettesítheti.
tás mélységének szabályozása speciális szerkezetA kormánylemez alakja szerint vannak csavar- tel valamennyi eketestre nézve egyidejleg törfelület kormánylemezes ekék, laposan v. mere- ténik. Ahol az egyoldalra forgató eke vagy más
deken forgató kormánylemezzel (5. és 6. ábrák) néven ágyeke használata nehézségbe ütközik, oly
kötött és középkötött talajok számára, továbbá ekéket használnak, melyek a barázdát felváltva
hengerfelület kormánylemezes ekék laza talaj a menetirány mindkét oldalára képesek fordítani.

lás, arterioszklerózis),vérbetegsógeknél,súlyos fer-
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forgató vagy hegyi ekék (12. ábra) kü- lentalajmívelési munkákra is alkalmazhatók, míg
lönösen meredek hegyoldalak felszántására alkal- az Amerikában igen elterjedt robbanós motoros
masak, mert a talajhasábokat ellenkez irányú magajárók elssorban sekélyebb, átdolgozott tameneteknél is ugyanazon oldalra fordítják s azok lajon való szántásra alkalmasak, beszerzési áruk
a barázdafenékre nem eshetnek vissza. Rendsze- kisebb, költséges szén- és vízszáUítást nem igérint két, ellenkez ii-ányban forgató, közös ten- nyelnek, továbbá elnyösen felhasználhatók szálgelycsap körül átfordítható eketestet szerelnek fel lításokra és gazdasági munkagépek hajtására
egy gerendelyre, úgy, hogy a ketts eketest meg- is. A közös keretre szerelt eketesteket vagy mereven kötik a vontató lokomotivhoz, vagy annak
felel helyzetében rögzíthet legyen.
Speciális viszonyok között, különleges munkák vonóhorgához akasztják és az eketestek megvégzésére különleges ekéket használnak, melyek- felel emelszerkezettel vagy egyszerre, vagy
nek munkamódja lényegében ugyanaz, mint a külön-külön emelhetk, illetve sülyeszthetk. A
mlvel ekéé, de a teljesítend munka jellegének magajárók vontatóképességét a járókerekek és a
megfelelen ki\'lteli alakjuk más. E csoportba talaj között fellép adhaesio és talajellenállás
tartoznak a mélyebb és szélesebb barázda húzá- teszi lehetvé, ezeknek nagysága pedig a gép
sára nagyobb méretekkel készített árkoló ekék; önsúlyától s a járókerekek és a talaj érintkez
továbbá a mindkét oldalra forgató ekék (töltö- felületeinek érdességétl függ. Jóllehet a magaget ekék, 13. ábra), melyek egy közös gerende- járók közös hibája az, hogy haladásközben a puha
lyen két, egymás mellé szerelt, egyidejleg ellen- talajon nagymértékben fellép gördül súrlódással
kez irányban forgató eketestbl áUanak és céljuk és talajellenállással szemben aránylag nagy és
egyrészt az, hogy a meglazított talajt növények nem hasznosítható munkát kell végezniök, mindültetése végett kétoldalt halmokba rakják, vagy a talajt
a növények körül töltögessék, másrészt, hogy növé-

E váltva

nyek

ültetése,

vagy

vízel-

vezetés céljából árkokat készítsenek; a rétmvel ekék,
melyek gyepnek, pázsitnak
táblákban való lehántására
szolgálnak a szöllömüvelö
ekék s az arató ekék, meMagajáró szántógép mnnkamódja.
19. ábra
lyek elssorban burgonya és
répa kiszedésére készülnek. Az igen elterjedt ket- amellett gazdaságosan alkalmazhatók kisebb tets burgonyakiszedö ekéknél (14. ábra) a kor- rületek megmívelésére, mert beszerzési költségtik
mánylemezeket rostélypálcák helyettesítik, me- az indirekt gépekéhez képest csekély.
A sodronykötéllel dolgozó szántógépberendezólyeken a kiemelt laza talaj átesik s a burgonya
seket jellemzi, hogy egy vagy két megfelel era felületre kerül.
2.Géppel vontatott ekék. Már a XVin.8z.végón gépet a megmunkálandó területen kívül felállítafelmerült a talaj mi vel eszközök géppel való von- nak s azokatalajmível eszközt forgó kötéldobokra
tatásának kérdése. A kérdés a géptechnika fejl- felcsavarodó sodronykötelek segítségével vontatdésével kapcsolatban csakhamar gyakorlati jelen- ják, olyformán, hogy a talajmível eszköz a tetséggel bíró megoldást is nyert, s a gépszántás rület két széle között alternatív mozgást végez,
a fogatos er megfelel munkájával szemben vég- az ergépek pedig egy helyben maradnak, vagy
eredményében gazdaságosabb, intenzivebb és tö- csak idközönkint mozdulneik el (15- ábra). Az
kéletesebb talajmívelést hozott létre. A fejldés indirekt rendszer szántógépek eszméjével és
folyamata alatt a magajáró (direkt) és a sodrony- szerkesztésével elször Tweedale foglalkozott
kötéllel dolgozó (indirekt) rendszerek alakul- 1835., s azt késbb Osbom, Lord Willoughby,
tak ki.
Fisken testvérek, Hmvard és Fowler tökéletesíA magajáró szántógépek lényege abban áll, tették. Bár a különböz megoldásoknak és elrenhogy egy megfelel lokomotív a bemunkálandó dezéseknek száma igen nagy, a gyakorlatban
földterületen való haladása közben maga után azonban csak egyrészük bizonyult életképesnek.
vontatja a hozzákötött, közös keretre ersített
A sodronykötéllel dolgozó szántógépeknek egj'ik
több eketestü szántókészülóket (18. és 19. ábrák). legrégibb s Olaszországban igen elterjedt kiviteli
Az els magajáró szántógépet Edgeworth készí- ala^a a Howard-Casali féle körülfogórendszer
tette 1770-ben; tovább fejlesztették az eszmét (20. ábra). Ennél a berendezésnél a g talajmível
Watt, Heathevat, Boydell, Cere,sa, Marshall eszközhöz kétoldalt két sodronykötelet ersítenek
stb., s újabban foglalkoznak gyártásukkal többek 8 a sodronyköteleket a tábla két szólén elhelyeközt
Laren, Case, Avery, Gortnick és az zett és megfelelen lehorgonyzott c, d, e, f horEls Magyar Gazdasági Gépgyár. A magajárók gonycsigák közvetítésével a felszántandó terület
ergépe régebben kizárólag gzgép volt, újabb körül elvezetik a területen kívül elhelyezett b
idben azonban nagy mértékben terjednek a rob- kocsi két kötéldobjára. A kötéldobok a hajtóbanós motoros magajárók is. A gzlokomotivos ert egy a loko mobilgzgéptl v. útimozdonymagajárók szerkezeti elvükbl kifolyólag nagyobb tól nyerik, szíjjáttétel v. tengelykapcsolás útján.
munkaképességek, s munkaképességük nagyobb A kötéldubok az ergéphez felváltva kapcsolhamértókben lévén szabályozható, nehéz, egyenlt- tók, s mialatt az egyik kötéldob a sodronykötelet
;

Mc

1
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feltekeri ós az ekét egyik irányban vontatja, a
másik kötéldobról a kötél lazán lefut. Az ekéhez
legközelebb lev d és e horgonycsigákat minden
í 5 okemonet után megfelel darabbal elörehelyezik. B rendszer beszerzési költsége aránylag
csekély, de a hosszú sodronykötél, a talaj közti

—

súrlódás és a sok horgonycsiga tetemes munkaveszteséget okoz, azonkívül munkához való felállítása és zavartalan üzemben tartása nehézkes.
Az egylokomotivos rendszernél (21- és 22. ábrák) egy a tábla szélén elhelyezett l lokomotivra

—

Eke

egyike egy-egy függleges tengely kötéldobbal
bir s melyek felváltva vontatják maguk felé egyegy sodronykötél segítségével a közöttük mozgó
talajmivelö eszközt (23. ábra). A lokomotivok
minden második ekemenet után a szántási szélesség kétszeresével elrehaladnak. Az aránylag
nagy beszerzési költségtl eltekintve egyszerség, könny kezelhetség, üzembiztosság, tartósság ésáltalános alkalmazhatóság tekintetében a tapasztalás valamennyi indirekt rendszer szántógép között a kótlokomotivos rendszert bizonyította legmegfelelbbnek. Készítésükkel foglalkoznak többek közt Fowler, Avelin/j-Porter, Kemna,
Heucke, s hazánkban a Ganz-JJanubius gépgyár.
A sodronykötéllel dolgozó szántógépek ekéi

amemiyiben rendszerint egy taligára kétszárnyú ekekeretet szerelnek s erre két sorban, egymással szemközt,
speciális szerkezettel bírnak,

,tt

20. ábra. Körülfogó rendszer.

egymástól függetlenül mozgatható és felváltva
kötéldob van szerelve, melyek
közül az egyik az ekét közvetlenül vontatja a
lokomotív felé, míg a másiknak sodronykötele egy,
a tábla másik szólén elhelyezett és megfelel módon rögzített a horgonykocsi csigáján s esetleg
még egy közbeiktatott r horgonycsigán (22. ábra)
keresztülvezetve közvetve húzza az ekét ellenkez irányban. Az eke mellett lev lokomotív, ill.
horgonykocsi minden második ekemenet után az
egy ekemenet alatt felszántott sáv kétszeresével

két,

mköd

21. ábra.

Egylokomotivos rendszer.

elrehalad. Az egylokomotivos rendszer beszerzési költsége aránylag szintén csekély, a súrlódásból ered munkavesztesógek kisebbek, mint a
körülfogó rendszernél, azonban a horgonykocsi
biztos rögzítése annak gyakori elrehaladása miatt
különösen laza talaj szántásánál
nehézségbe ütközik.
Az indirekt rendszer szántógépek csoportjában legnagyobb elterjedést nyert a kéüokomotivos rendszer (15. ábra). E rendszer a felszántandó terület két szélén felállított két egyenl
munkaképességíí lokomotivból áll, melyek mind-

—

—
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alatt

meghatározott mélységig felszántott

Ekeszer

grépek

Ékes csavarkötés az, melyben a csavar mellett
is szerepel, ha pl. a csavarra elre készített fej

terület migyságát, a szántógépek munkakölfsége
alatt pedig e terület egységének felszántására

ék

költségek összegét értik, s mindkettnek nagysága
az illet szántógép típusától, szerkezetétl, kivitelénekjóságától, korától és kezelésmódjától függ.
A szántógépok ekén kívül egyéb talajmivel eszközök vontatására is alkalmasak (1. Motoros talajmivelés). Az eke helyett újabban oly készülé-

jük,

es nem

alkalmazható, akkor a fejet ékkel helyettesít-

mely aztán ékes csavarkötés lesz, vagy ahol
például a különböz csavarokat nyílás ellen ék védelmezi.

Ékesítések

(fr.

agrémevis), a zenében,

Di-

1.

szítés.

Ekesjö, város, 1. Eksjö.
Ék és kalapács, a bányászok jelvénye ^.
keket is alkalmaznak talajmivelésre, melyeknél
Ékesszólás (lat. eloquentia), általában a szóa talajmivel szerszám egyidejleg haladó és
forgó mozgást végez (1. Motoros talajmivelés). beli eladás mvészete, az a képesség, hogj' valaki
Irodalom. K. Herdliczka Ern, Szántógépek, Budapest folyékonyan, szabatosan és hathatósan tudja ki19Í1; ifj. Sporzon Pál, A Gibás-féle nyersolajmótoros kétfejezni gondolatait, különösen pedig az az ado:

gépes reniszerá eke, u. o. 1911 ; Lázár Pál, Talaj- és növényiaível gépek és eszközök, u. o. 1886 F. Matenaera,
Das Motorpflfigen nach Rrfahrnngen a. Beobachtangen in
Nordamerika, Berlin 1911 ; Dr. Martiny, Die Prüfung von
MotorpflUgen, u. o. 1912 n. a., Der Stand des Motorpflugwesens in Deutschland, n. o. 1912; u. a., Zagkraftmessang
an Bodenbearbeitungsgerátea, u. o. 1911 C. Schneitler und
J. Andree, Die landw. Maschinen n. Geráthe, Leipzig 1861
G. Copsan, MacWnes de calture, Paris 1907 A. Debains,
Les machiaes agricoles, u. o. 1833 A. Tresca, Le materiéi agricole moderné, u. o. 1893; V. Niccoli, Meccanica
agraria, Milano 1905.
;

;

;

:

;

;

mány, hogy az élszó szépségével és erejével mások érzelmeire, meggyzdésére és akaratára elhatározólag hatni tudjon. Megkülönböztetik az
egyházi és a vüági ékesszólást. L. még Beszéd,
Szónoklat, Retorika.
Ékesszólástan, a retorika (1. 0.) magyar neve,
mely fleg az 1840-es évektl volt néhány évtizedig használatban.

Ékes termet gombák.

(L. a színes képmelPilzblum^n mintájára gombaEkebergit (ásv.) névvel illetik a Hesselkulla virágok-nak. is szokták nevezni az élénk szín,
(Örebro) termhelyen elforduló szkapolitot.
feltnbb alakú Gasteromyces gombákat. (L.
Ekebontó Borbála, a magyar népmondában Gasteromycetes). Kevés kivétellel a trópusok
minden szépség és minden gonoszság megteste- lakói. Hazánkban csak a Cloth)-us cancellatus-t
sülése. A diósgyri vagy az ecsegi várban lakott találták (Zengg mellett). Idevonatkozó munka:
volna, 8 némelyek a szép, de fajtalan élet s A. MöUer, BrasiUsche Pilzblimien.
gonoszlelkü Ciliéi Borbála idealizált alakjának
Eksszerfi gépek (képmelléklettel), oly talajtartják. Tóth Lrinc 4 felvonásos szomorú játékot mivel eszközök, melyek haladó mozgásuk közben
Irt ily cím alatt (Eredeti Játékszín VI. kötet 18.37). a talajt bizonyos mélységben vízszintesen elmetEkecheiria, az ókori görögöknél annak a bé- szik s az elmetszett talajréteget forgatás nélkül lakének V. legalább fegyverszünetnek elnevezése, zítják és keverik. Céljuk az, hogy egyrészt a gyömely bizonyos vallásos v. nemzeti ünnepek alkal- kérzet kifejldését megnehezít mechanikai akamával beállott (pl. az olimpiai v. isztmnsi játékok dályokat eltávolítsák, másrészt, hogy a levegnek
idején). Az E. kihirdetése jóval elre, nyilvános és nedvességnek a talajba való bejutását elmozhírnökök (kikiáltók) útján történt és a látogatók- dítsák, továbbá, hogy a talaj fels rétegének porhanak az ünnep tartamára szabad járást és bántat- nyítása által a talaj nedvességét konzerválják, allanságot biztosított.
kalmasak végül gyomok irtására, vetmag és
Ekecs, nagyk. Komárom vm. csallóközi j.-ban, trágya alátakarására is. Szerkezetük a különféle
vasúti állomás, posta- talajmivel munkáknak megfelelen más és más.
(1910) 1537 magyar lak.
és táviróhivatal.
Az altalajtúrók (1. ábra) egy lapos, éles mvelE^el, nagyk. Komárom vm. csallóközi j.-ban, vasból állanak, melyet megfelel csúszótalppal elvasúti állomás, u. p. látva egy nyél segítségével, mankóval v. taligá(1910) 130.3 magyar lak.
Nemesócsa, u. t. Tany-Nemesócsa.
val alátámasztott gerendelyhez ersítenek. Az
Ékelt tartó, 1. Fahíd.
újabb idben elterjedt BippaH-féle altalajtúró
Ekemez,község,L Kisekemezö, Nagyekemez. (2. ábra) mvelvasa egy függleges csoroszlyaEkenas, kikötváros Nyland finn kerületben lemezbl és egy merlegesen hozzáersített ferde
(Ián), a Finn-öböl É.-i részén, vasút mellett, kb. szántóvasból áll, s a talajból derékszög paralle2300 lak., halászattal, gabona- és vaaárú-kereske- logramm keresztmetszet hasábokat vág ki. Az
déssel közelében több nagy vasmüvei (Fiskars, által aj túrók feladata az eke nyomában haladva az
Billnas, Fagervik stb).
altalajt 15
25 cm. mélységig lazítani, úgy hogy
Ekenyg (növ.), 1. Ononis.
ez a termréteggel ne keveredjék. A lázítók,
Ekerö, az Aland-szigetek legnyugatibbja, a Bot- grubberek, kultivátorok nagyobbszámú, többsorteni-öböl bejáratánál; Finnországhoz tartozik; 20 ban elhelyezett mvel vasból állanak, melyek v.
kilométer hosszú és 6 kilométer széles fhelye mereven vannak egy közös kerethez ersítve (3.
az ugj'an ilyen nev falu.
lökésszer igénybevételek elkeábra), vagy
Ekersund, város, 1. Egersund.
rülése végett
rugalmasak (4. ábra). Nehezebb
Ekés (azeltt P/m^owi>. kisk. Krassó -Szörény természet lazító munkák végzésére igen alkalvm. orsovai j.-ban, (1910) 1192 oláh lak. posta- mas a Colemann-féle kidtivátor (5. ábra). A láügynökség, u. t. Mehádia.
zítókat a termréteg fordítás nélküli porhanyíÉkes (észt.), a kellemesnek egy alakja, Greguss tására, tarló- és ugartörésre s a talaj keverésére

Eke

V. ekealja, régi

területmérték,

1.

Aratrum.

lékletet).

A német

m-

;

;

;

—

—

;

—

:

;

szerint

:

házvav.

aa mi mesterséges bájakkal van felru-

Az irtok, exstirpátorok szerkezete
azonos a lazítókéval, de a mvelövasak laposab-

használják.

Ekeverseny
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Ékírás

Ekhimózis, 1, Ekchymosis.
Ekhó, zenei értelemben egy rövid frázisnak
mtrágya és vetmag alátakarására. A kapáló- halkított megismétlése. Már a XVI. sz. vokális
gépek lényeges alkotórészét egy közös keretrúdra ós a XVII. sz, hangszeres zenéjében divatozott. L.
bak és szélesebbek. Céljuk elssorban gyomirtás,
alkalmazhatók azonkívül a

egymás mellé

talaj porhanyltására,

szerelt több vízszintes, késalakú

mvelvas, kapakés képezi

(6. ábra),

melyek ha-

ladásközben a sorba vetett növények sorközeit porhanyítják, a gyomokat kivágják, s a kézi kapálást részben helyettesíteni képesek. Egyik különleges kiviteli alakjuk a Planet junior fogatos
kapa (?. ábra), mely megfelel szerelvényekkel
ellátva kapáláson kívül más talaj mível munkák
végzésére is használható. Kisebb teljesítképesség
E. vontatása fogatos ervel történik, nagyobbaké
géppel eszközölhet (1. Motoros talajmívelés).
Ekeverseny, összehasonlító kísérlet, mellyel
megállapítják és összehasonlítják a különböz
rendszer s kivitel ekék és szántógépek teljesítképességét, mimkaköltségét, szerkezetben tulajdonságait s a szántás minségét talaj mivelési
és növénytermelési szempontból. Az E.-t valamennyi ekére nézve lehetleg ugyanazon talajviszonyok között, elre megállapított egységes
tervezet szerint szokták megtartani s az eredményt számokban kifejezve, átnézetes alakban
foglalják össze. A sokféle rendszer talajmívelgópre való tekintettel újabb idben az B.-ek kevés kivétellel az általánosabb jelleg talajmívelögéppersenyek (1. o.) keretében folynak le.
Ékezetek, azok a többnyire ókalakú jegyek,
melyek a magánhangzók fölött a görög írásban
(s innen az olaszban s az újabb nyelvészeti irodalomban egyéb nyelvekben is) a hangsúly helyét
és módját jelölték meg; némely nyelvekben azonban, így a magyarban is, a magánhangzóknak
hosszúságát jelölik, v. ö. ménes, menés, út és ut
víz és visz. A szláv nyelvek mássalhangzók megkülönböztetésére is alkalmaznak ékezetet: /',
ly, ny, gy, ty
a lengyel c
cs,
n', d', t'
stb. A görög É .-et bizánci Aristophanes, alexandriai
grammatikus, találta föl Kr. e. a III. sz.-ban de
már a régi indiai grammatikusok is megjelölték a
hangsúlyokat vízszintes vagy függleges vonáskákkal a sor fölött, vagy alatt (st a betket keresztezve is) végre a héber szövegekben szintén
van sokféle jel a különféle hangsúlyokra.
Ékezetes betk, a nyomdászatban azok a betk,
melyek ékezettel, vagy kiejtési jelleggel bírnak
ilyenek á, é, ö, ü, á, a, é, é, továbbá a francia 9,
a cseh c, f stb.
a spanyol n, a svéd a, a lengyel
Ekfarkú hojsza (Bulweria, áiiat), 1. Hojsza-

=

=

;

;

;

,

,

félék.

Ékíojtás (bány.). A furólyuk megtöltésénél a
repesztpor hatásának fokozása végett a furólyuk
fenekére kis éket tesznek élével a fenék felé fordítva, hogy azután, ha e fojtásra a repesztöport
teszik és elsütik, a beszorult leveg fokozza a repesztés hatását. L. Bányamívelés.
Ekf ora (gör.) a.m. kiugrá8,pl. valamely párkány-

nak kiugrása.
Ekgonin, vegyület, a tropin monokarbonsavja,
a kokain bázis magja, melynek ezért van az atropinhoz hasonló pupillatágító hatása.
Ékgyürü (koh.), a pöröly forgó csapjait egymással összeköt gyr, melyet a kalapács nyelére
felékelnek.

még Echó

és Visszhang.

Ekhof (Eckhof), Konrád, német színész, szül.
Hamburgban 1720aug. 12., megh. Gothában 1778
hol 1774 óta az udvari színház tagja
míg 1764. Hamburgba
került, hol sokat érintkezett Lessinggel
innen
1769.aSeyler-fóle társasághoz csatlakozott, mely
Gothában telepedett meg. Igen tanult és mvelt
ember volt, aki a színészetet alaposan tanulmányozta, történetével sokat foglalkozott ós elveit
megállapítani törekedett. Kitnt természetes játékával. Lessing mint jellemes és nemes gondolkodású embert nagyra becsülte. Saját vígjátékaival, melyek nagyrészt francia eredetieken alapulnak (Die Mütterschule, 1753 Die wüste Insel,
1762 Der galante Láufer stb.), csupán a napi
igényeket kívánta kielégíteni. Életét megírta
Wide (Neuer Plutarch, kiadta Gottschall Rudolf,
IV. köt, 119—238. 1., 1876).
Ekholália, 1. Echolalia.
Ekholm, Nils, svéd meteorológus, szül. 1848
okt. 9. Smedjebackenben, 1882— 83-ig Spitzbergenben a svéd állomás vezetje, 1890 óta tagja a
stockholmi meteorológiai intézetnek, 1896. részt
vett Andrée els sarki expedíciójában. Irt több
íigyelemre méltó meteorológiai munkát.
Ekhós kocsi, így nevezik az alföldön az ernyvel ellátott kocsit. Az ekhót négy rúddal ersítik
a kocsi két oldalához.
Ékidom, kristálytani magyar neve a szfenoidjún.

16.,

volt. Sokfelé bolyongott,

;

;

;

nak

(1.

0.).

Ékírás, így nevezték azt az írásnemet, mely a
legrégibb idktl fogva egész Elö-Ázsiában el volt
terjedve.
Valami hegyes
eszközzel vésték
kbe V, agyagba utóbbit aztán kiégették. Egyegy hangot, szótagot v. egész szót az ék-alakú jegyek bizonyos csoportja jelöl oly módon, hogy a
;

merleges

V

,

vízszintes ^*- és ferde

binációban jelenik

^ pusztán a

ék, tov.

« végre a fél nagyésV
legváltozatosabb
koma
Y

a kettbl alakult sarokpánt

ságban használt

^

,

meg a magában
;

szó-elválasztást jelöli,

álló ferde

A

ék

tudós vi-

lág sokáig puszta díszítmónyeknek tartotta ket,

melyekkel nem érdemes behatóbban foglalkozni.és
csak az idsb Niebuhr (1774—1778) közölte pontos másolatok nyújtottak alkalmat az els kibetü-

meg

A

perzepoliszi feliratokon tiszvolt ktüönböztethet 3 írásfajta, ós gya-

zési kísérletekhez.

tán

ugyanegy szöveg 3 különböz
nyelven van bennök közölve. Ez írásfajták els és
legegyszerbbikén sikerült Grotefend G. német
gimnáziumi tanárnak több, gyakrabban visszatér
jel-csoportban Dareios, Xerxes és Hystaspes nevét, valamint a régi perzsa királyok címét <ckirályok királyaw kibetznie. Miután e fontos fölfedezés révén 12 jelnek értéke pontosan meg volt határozva, az említett els fajta feliratban azonnal
felismertekegy índo-germán nyelvet, az új-perzsa
nyelvnek anyját s a Zend-Aveszta testvérét. A Herodotos és egyéb görög írók mveiben talált perzsa
nítani lehetett,hogy

EKESZERU GÉPEK.

• Ekesztrü gépein etkkht*.
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történelmi adatok ügyes felhasználása képezte az
melybl Eask, Beér, Westegaard, Hitzig,
Holtzmann/Burnouf, Oppert,Rawlinson és mások
elmés feltevések és kombinációk útján az els
feliratnak 60 jelét nyomról-nyomra biztosan meg
tudták állapítani. Hasonlíthatatlanul nagyobb
számú ék-feliratok jutottak napfényre a ninivei és
babiloni romokból, továbbá a Ninive-Kujundzsikagyag-tábban talált (Layard 1850) ezrekre
lákból és hengerekbl, melyek a híres Assurbanipal (a régiek Szardanapalja) asszír királynak
könyvtárát képezték. Az említett feliratok javarésze Londonban és Parisban van és kibetüzésük
is utóbbi helyekrl indult ki. Már az ó-perzsa ékfeliratok vizsgálata kiderítette, hogy az említett
háromféle É. köztü a 2-ik egy egészen sajátos
agglutináló, a S-ik valamely sémi nyelven van
fogalmazva ép úgy, mint ahogy a török pasa
manapság is 3 nyelven közli kiáltványait egy
agglutináló, egy sémi és egy indo-germán nyelven, t. i. törökül, arabul és új-perzsául. Nagy könynyebbségre szolgáltak továbbá a Ninivében talált
szótárszer feliratok, t. i. az asszír másolók kényelmére készült három-hasábos ékiratok, melyekalapot,

men

;

:

ben a középs hasáb a megmagyarázandó

írás-

jegyet, a baloldalon lev a hangbeli értéket, a
jobboldalon lev jelentését asszír nyelven tartalmazta. Másrészrl viszont óriási nehézségekre

—

Ekkiklema

ható elnevezés szerint ez az ú. n. akkád, Oppert,
Delitzsch és mások szerint a sumír v. protokhaldeai nyelv.A benne fenntartott maradványok
érdekes világot vetnek ama fölötte figyelemreméltó mveltségre, melyen Khaldea két tartományának, Akkadjoak és Sumímak (DK.-i s ÉNy.-i
Babilon) slakossága állott. Uralkodói, akikrl a
feliratok megemlékeznek, valószínleg a K. e. Hl.
évezred els felében éltek nyelvük 1700 körül
K. e. már aligha volt él nyelv, fenmaradt azonban egyes imádságokban és kiváló gonddal ápolták a babiloni s késbb az asszír papi iskolákban
a K. e. VI. sz.-ig. Ez agglutináló nyelv tényei a
magyar nyelvtudomány szempontjából még nincsenek értékesítve.
;

Irodalom. Oppert, Expédition scientiflque en Mésopotamie,
Paris 1857— 6-1, 2 k.; u. a., Histoire des empires de Chaldée
etd'Assyrie, 1866; u. a., Le peuple et lalangue des Médes,
1879; J. Méaant, Les écritures cunéiformes, 2. kiad., 1864 ;
Lenormant, Mannel d'histoire ancienne de TOrient, 9. kiad.
1883—85, 4 köt., németre ford. Busch, Lipcse 1873, 3 köt.;
n. a., Études accadiennes. Paris 1872—80; Smith G., The
Chaldean acconnt of Genesis, London 1875, németre ford.
Delitzsch ; Sayce, Babylonian literature, u. o. 1877, németül
Lipcse 1878; Delitzsch Pr., Die Entstehnng des &ltesten
Schriftsystems, Leipzig 1896; F. H. Weissbach, Die Achámenideninschriften zweiter Art, n. o. 1890; Thureau-Dangin, Recherches sur l'origine de l'écritnre cunéiforme,
Paris 1898 Bezold C, Ninive und Babylon, Bielefeld u.
Leipzig 1903 ; u. a., Zeitschrift für Assyriologie, Leipzig
1886 s köv. ; Mahler E., Babylonia és Assyria, Budapest
1906 ; Messerschmied, Die EntzifferuQg der Keilschrift, Leipzig
1903; Klauber E., Keilschriftbriefe, u. o. 1910.
;

bukkantak a kibetzök, melyeket egyrészt a
Ékítés, ékümény, 1. Diszüés.
soha pusztán egy hangot, hanem mindig egész
Ekkehard von Axiia.(Uraugiensis) benczés törezótagokat, st szótagcsoportokat kifejez jelek
nagy száma, másrészt e jelek java csoportjá- ténetíró, 1108 körül tünlb fel, mint a Kissingen
nak több jelentése (polifoniája) okozott. Raw- melletti Aura-kolostor apátja, megh. 1125 után.
linsonnak utóbbira vonatkozó fölfedezése telje- Krónikáját Chronica Ekkehardi üraugiensis cíki a Monumenta Gennasen megingatta az eddigi eredmények hitelét, men Waitz adta
amiért a londoni ázsiai társaság a négy leg- niae historica 6. köt.-ben. V. ö. Buchholz, E.
is

kiválóbb MbetUznek, t. i. Oppert, Hincks, Rawlinson és Talbotnak egyszerre, de anélkül, hogy
egymásról tudtak volna, ugyanazon terjedelmes
asszír feliratot küldötte meg megfejtés céljából. A beküldött megfejtéseket egy bizottság
alapos vizsgálat alá vette, az összes
pontokban egyeznek találta és a munkálatokat ki is
adta (An inscription of Tiglath Pileser, King of
Assyria, as translated by Rawlinson, Talbot, Dr.
Hincks and Oppert, 1857). Oppert munkálataival az asszír nyelv tanulmányozását a nyelvtani
és szótári térre vitte át, és ma már több nyelvtan is rendelkezésére áll a kezdnek Oppert,
Eléments de la grammaire assyrienne (Paris
1867); Jfénawi, Syllabaire assyrien (1869—72); P.
Delitzsch, Assyrische Lesestücke (Leipzig 1878)
ugyanattól Assyrisches Wörterbuch zur gesammten bisher veröffentlichten KeilschriftUtteratur

von Aura (1888).

Ekkehíurt, szerzetesek, 1. Eckehari.
Ekken, Zaiftam, japán tudós, szül. 1630.,megh.
1714. Pedagógiai mveket irt, melyek közül többet németre fordítottak ; megj. Onna Daigaku (a
nrl szóló nagy tudomány kincses szelencéje,
ford. Lange R., Berlin 1898); Ein japanischer
Fürstenspiegel (Tsuji T., 1904).
Ekkert László, kémikus, szül. 1861 szept. 11
Dunaadonyban. Középiskolai tanulmányait Budapestenvégezte; a budapesti tud.-egyetemen gyógyszerész-mesteri, utóbb doktori oklevelet kapott.
1900-tól mint gyakornok, tanársegéd, 1909 óta pedig mint adjunktus mködik az egyetem I. sz.
kémiai intézetében. Dolgozatai
poralakú
karlsbadi só analízise ; Az arzéntríoxid ellenthalleiszerei ; Alkaloidák újabb reakciója ;
ochin- és az erythrochinin-reakci ; Oocidimet(u. 0. 1887).
glicerünürát
riás módszerek alkalmazása ;
A feliratok megfejtése közben észrevették, hogy volumetriás meghatározása ; diuretin mzsgáaz említett három-hasábos szótárszer jegyzék lata és más cikkek A gyógyszerész c. folyóiratban.
els hasábjának jegyei nem csupán a kiejtés szem- Munkatársa e Lexikonnak is.
léltetésére szolgálnak, hanem hogy bennük egy
Ekkiklema (gör.), az ó-görög színháznak egy
önálló régi
nyelvnek nyomai láthatók, mely alakja szerint pontosabban nem ismert gépezete
nyelv számos más agyagtábláeskán is elfordul. valószín értelmezés szerint guruló v. forgó kis
Az asszír nyelv segítségével e nyelvnek megfej- színpad, melynek segítségével a ház belsejétése is sikerült, jóllehet egyetlen ismert nyelvvel ben gondolandó jeleneteket lehetett egyszerre a
sem függ össze közelebbrl és csak a törökkel és nézk szeme elé hozni, olyképen, hogy az E.-t az
más agglutináló nyelvekkel van valamelyes tá- ajtón át a szintérre tolták v. forgatták. V. ö.
voli hasonlósága.Magukban a feliratokban talál- Dörpfeld-Reisch. Das antiké Theater(1896) 234. 1.

f

:

:

A

A

A

A

—

Ékkimetszés

270

Ékkimetszés

v. ékkivésés a csontátvésés egy
osteotomia cuneiformis. L. Csontátvésés.
Ekklézia (gör.), a régi görög államokban a
népfelség jogait gyakorló népgylés, melyet törvényesen megállapított idközökben (így Athénben eleinte évenként 36 szór, késbb az államélet fejldésével arányosan 48-szor) hívtak össze
valamely nagyobb középületbe, többnyire színházba, vagy pedig a város fterére. A népgylés
tagja minden teljes korú (18 évnél idsebb) polgár, csak a konzervatív Spártában volt a politikai
jogok gyakorlása a 30. év eléréséhez kötve. Minthogy minden polgárnak megvolt a népgylésen
a- szavazati joga, tehát a népgylés
bár kimutathatólag és természetesen a népnek csak
jogilag nem
kis töredéke vett benne részt,
mint a nép képviselete, hanem mint a nép
egésze szerepelt. Csak egyes fontos ügyek
tárgyalása esetére volt a határozatképesség a
jelenlevk bizonyos számához kötve. A demokratikus államokban a szegényebb néposztálynak a
közügyek irányításában való részvételét népgylési napidíj kiutalványozásával tették lehetvé
(Athénben e napidíj lassanként 3 obolosra emelkedett 1—1 népgylésen való részvételért). A szavazás némely ügyben nyilvánosan (kézfelemelés
útján), más ügyekben titkosan (szavazókövekkel)
történt. A kereszténység korában B. (lat. ecclesia,
magyarosan eklézsia) az egyház értelmében lett
használatossá. L. Ecclesia.
Ekkleziarchia (gör.) a. m. egyházi uralom.
Ekklézsiakövetés, 1. Egyházkövetés.
Ekkoprotika (gör.), 1. Eccoprotica.

faja, az

—

—

Ékk,

Drágakövek.
Ékkötés, egyes tárgyaknak ékkel való egybekapcsolása, egybeékelése. Az ék védelmére a
kötéshez mollékbetéteket szoktak hasznaim
van egy- v. kétmellékbetétü É. Kétmellékletü É.
olyan, melynél a köték mellett az ék élének be1.

;

vágódását egy-egy külön beillesztett vas gátolja.
Eklampszia (gör.-lat.) a. m. rángógörcs; az
idegrendszer kimutatható elváltozása nélkül, rohamokban jelentkez, teljes eszméletlenségtl kisért, az egész testre kiterjed görcsök, melyek
az izmok gyors rángatódzásából állanak. Leggyakoribb gyermekeknél (eclampsia infantum),
különösen az 1-s életévben, mert a csecsemi
szervezet azáltal, hogy az agya és gerincagyának
bizonyos pályái még fejletlenek, igen hajlamos a
görcsökre. De ezenkívül igen sok csecsem olyan
szervezeti anomáliában szenved, amelyre jellegzetes az idegek és az izmok fokozott ingerlékenysége. Ezek a csecsemk azután gyakran
szenvednek görcsökben. A görcsre való hajlamosságot fokozza a túltáplálás, különösen a
lisztekkel való túltáplálás, fokozzák a bélhurutok
és a lázas állapotok általában. Különösen akkor
lép fel a görcs, ha a láz hirtelen szökik magasba.
Ezért van az, hogy a csecsem- ós a fiatal gyermekkorban oly gyakran kezddik görccsel a tüdgyuladás és a fertz betegségek (kanyaró, skarlát, diftéria). Igen ijeszt képet nyújt az E. A
csecsem vagy fiatal gyermek egyszerre hátra
veti magát, szemeit ki- vagy felfelé fordítja, a
karja, vagy néha az arca rángatózni kezd, a rángások tovább terjednek az alsó végtagokra, akár-

Eklektikusok

hányszor a törzs izmaira is. Az eszmélet elvész,,
az arc eleinte sápadt, majd mivel a légzési izmok
is részt vehetnek a görcsben, szederjes is lehet,
és e stádiumban a beteg megfulladhat. De többnyire nem történik ez meg, hanem a görcs lassaa
gyöngül, végre megsznik. A beteg eszméletre
jön. Akárhány csecsem ilyenkor ismét víg,
mintha semmi sem történt volna, mások ellenbea
bágyadtak, aluszékonyak utána. Sok esetben csak
egy görcsroham jelentkezik az egész életen át,
de másoknál igen gyakran naponta többször ismétldik. Ezen ú. n. idiopathiás görcsökön kívül
ismerünk tüneti E.-t, amidn a görcsök agybajnak, agyvelgyuladásnak stb. lehetnek a kísér
tünetei. Az E. kezelése a görcsös stádiumban abban áll, hogy a beteget lefektetjük, ruháit megoldjuk. Igen súlyos, igen hosszan tartó görcsös
roham alatt orvos megkísértheti a kloroform- altatást. A görcsös roham lezajlása után brómot,
és klorált lehet a beteggel szedetni, hogy az idegrendszer fokozott ingerlékenységét csökkentsük.
Majd hosszú idn át foszforos csukaraáj olajat sze-

dessünk a beteggel. A diéta fleg vegetábilis legyen, a csecsemknél pedig ni tej.
B. felntteknél is észlelhet és különösen ismeretes a terhesek és szülnök E.-ja (E. gravidarum et parturientium), mely fleg elször szülket lep meg és melynek oka eddig biztossággal
kiderítve nincsen. A kórjóslat igen súlyos. Felntteknél eljöv E. közül még kiemelend az, mely
veselobhoz társul (E, uraemica) és mely idült
ólommérgezéssel kapcsolatban lép fel (E. saturnina). A gyógyeljárást illetleg az E. minden fajánál lehetleg az oki javallatnak iparkodunk eleget tenni az esetleges börbántalom, bélhurut,
veselob gyógykezelése, bólfórgek elhajtása stb.
által. EmeUett sérülésektl óvjuk meg a beteget.
Terheseknél a terhesség
félbeszakítása van.
javalva. Az E. a szülés után, a gyermekágyban
is elfordulhat,
melynek egyik legsúlyosabbkomplikációját képezi. E betegségnek sokkal több
elször terhes van alávetve, mint ismételten
szül (kb. 78"/o) ezek között is feltn sok az
olyan, aki fehérjevizelésben szenved. Átlagosan
minden OO-ik szülésre egy E.-s esik.
Eklektikusok (gör.) a. m. kiszemelök, a filozófiában általában azok neve, kik nem valamely ha-

mvi

;

tározott filozófiai rendszerhez ragaszkodnak, sem
ilyennek fejlesztését nem tzik ki célul, sem új

egységes rendszert nem alkotnak, hanem abból
indulván ki,hogy bizonyos filozófiai rendszerekben
magukban is megáUó igazságok találtatnak, ezeket mindenünnen kiszemelik és pusztán külsleg
mintegy összetákolják. Ily E., kiknek iránya eklekticizmusnak neveztetik, fleg oly korokban lépnek föl, midn a nagy rendszerek ideje elmúlt, a
bennük helyezett hit és bizalom megingott s a
filozófia általában inkább gyakorlati célok szolgálatában áll. Ily korszak állott be a görög filozófia
hanyatlásának idejében, fleg a Kr. e. utolsó évszázadban (1. Szinkretizmus) eklektikus volt pl.
Cicero. Újabb idben eklektikus irány mutatkozott Kant föllépése eltt Németországban, míg
Cousin Franciaországban az eklekticizmus becsületét meg akarja menteni s maga nevezi rendszerét annak.
;

1.

—
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Eklézsia, az ecclesia szó
Ecclesia és Egyház.

magyaros

alakja,

Eklézsiakövetés, L Egyházkövetés.
Eklipszisz (gör., lat. defedus) a. m. az eltnés, a hiány a csillagászattanban a Nap- és Holdfogyatkozások. L. Fogyatkozás és Ekliptika.
E. orvosi értelemben a. m. ájulás.
Ekliptika (Nappálya. Földpálya), azon legnagyobb kör, melyben a Nap látszó évi mozgását végzi a Föld körül, vagy a kopemiknsi
felfogás szerint azon pályasík, melyben a Föld
kering a Nap körül. Ennek már az skorban
történt meghatározása tekinthet az asztronómia
elsó kezdetének. A régiek szorgalmasan ügyelték

—

;

Ekron

tlnianus törvényhozásával szemben. A jogtudósok
az E.-ra vonatkozó fejtegetéseinek töredékei az
E.-hoz csatoltatván (appendices), E. függelékei
nevet viselnek. Kiadta Zachariae Lipcsében 1852.
Collectio librorum Juris Graeco-Romani ineditorum ctmü gyjteményben. Az E. újításai azonban

nem örvendhettek hosszú életnek, mert a makedoniai Bazil ismét a justinianusi törvényhozás álláspontjára tért vissza.

(ásT.).
Smaragdit (amfibol), omfacit
veresgránát-elegyrészekbl álló szemcsés szövet kzet. A gránátot a fzöld smaragdit
és hagymazöld omfacit keretképen körülfogja.
Mellékes elegyrészei kvarc, cianit, zoisit, disztén,
az állócsillagoknak láthatóságát Nap-kelte és muszkovit, titanit, apatit, pirrhotin, pirit, magnyugta alkalmával, úgy hogy könny szerrel meg netit, epidot, de nagyon ritkán orthoklasz, oUgoAz E. nagyon ritka kzet,
tudták mondani, a Nap melyik csillagnál áU. Ha klasz és olivin.
a Napnak egyes helyeit az égen gondolatban vonal leginkább gneiszben és amflbolitokban lencseMagyarországban
segítségével összekötjük, nyerjük a Nap teljes út- alakú tömzsöket képez.
ját, az E.-t, mely az equátort két, egymástól 180"- eddigelé nem ismeretes a Fichtelhegységben (Epnyira vagy egy félévnyire fetvó pontban metszi, penreuth), Karinthiában (Saualpe), Alsó-Ausztriáaz equinokciumokban s ezek között egy-egy ne- ban és Szirában a glaukofánpalában elég gyakori.
Mint tetszets pirospettyes zöld követ dísztárgyedévnyire fekszik az E. legmagasabb és legalacsonyabb pontja, a ráktérít v. nyári és a bakté- gyaknak is csiszolják, de a nagyon eltér keményrít V. téli fordulat, solistitium. A Nap legnagyobb ség elegyrészek miatt nem csiszolódik szépen.
Eklüzis (gör.), a régi görög zenében a diatoniés legkisebb delelési magasságából már az skorban megállapították, hogy az B. az equátorral kából az enharmonia felé való hangolás.
Eklysis (gör.), 1. Ájidás.
mintegy 23'/g''-nyi szöget zár be. Ez az E. ferdeEkmannit (ásv.), kloritszerú, leveles, szálas v.
sége. Az equinokeium és az E. ferdesége lassú
változásoknak van al vetve, melyeket precesszió- szemcsés tömött zöld, néha szürke vagy fekete
és nutációval jelzünk s melyek a Földnek nem tel- halmazok a magnetitben: Grythytte (Svédorsz^).
Eknomosz (latinul iícwomzíáí^, hegy Szicília D.-i
jes gömbalakjából és homogeneitásából következnek. A megfigyelés mutatja, hogy a Hold és a partján, ma Monté Sant'Angelo. Nevét (törvénynagy bolygók is oly pályákban mozognak, melyek bontó) állítólag Phalaristól, Akragas tirannusától
nagyon közel feküsznek az E.-hoz, úgy hogy a leg- vette, aki itt állította fel hírhedt érc-bikáját, melynagyobb kitérés e síkból a Földön álló észlel ben az elitélteket megsüttette. Itt gyzte le Kr.
szánára (a bolygó legnagyobb geocentrumos szé- e. 310. Hamilcar az Agathocles-vezette szirakulessége) legfölebb 90. Ha tehát az E.-tól É-ra zaiakat. Kr. e. 256. M. Atiüus Regulus és M.
és D.-re tle mintegy 90-nyi távolságban két kisebb ManliusVulBO itt verték meg a kartágói hajóhadat.
kört írunk le, egy l'8<* széles övet nyerünk, melyet
Eke, sziget, 1. Lagos.
n^y bolygó soha át nem léphet, 3 melyet állatEkphantos, sjrakusai tudós Kr. e. 400 körül, az
övnek (1. 0.) nevezünk azon, már a legrégibb állócsillagok látszólagos mozgását már azzal manépeknél is majdnem kizárólag állatneveket viselt gyarázta, hogy a Föld az ellenkez irányban forog.
Ekrazit, 1. Robbanó szerek.
12 csillagképrl, mely az E. mentén elhúzódik.
EUpparchos idejében a tavaszpont a Kos csillagÉkrekesz (bány.), a véletlenül betört bányavíz
képbe esett. A precesszió miatt azonban az equi- elzárása végett a vágatba beépített fagát, melynokciumok (1. 0.) az E. mentén 70 óvenkint nek hézagait ékekkel töltik ki, hogy a vizet át
mintegy l«-kal Ny. felé tolódnak, úgy hogy ma ne bocsássa.
a tavaszpont már a halak csillagképébe esik.
Ekrem bej, az újabb török irodalom egyik kiInnen van, hogy különbséget kell tenni csillagkép váló alakja. Irodalmi mködését a XIX. század
és állatje^ között ma az állatövi jegy mindig hatvanas éveinek végén kezdte meg és nagy
a megelz csillagzatban, a kos jegye pl. a halak számban megjelent mvei közül legkiválóbbak
csillagképében áU.
költi alkotásai. E. az elsk közé tartozik, akik
Ekloga (gör. szemelvény), szószerinti értelmé- európai mfajokat is meghonosítottak a török
ben minden kiválasztott irodalmi mú, fleg kisebb költészetben. Prózája válogatott és stilu^a átmeneköltemény, tekintet nélkül tartalmára. A latin tet képez a régibb kevert írásmódból az újabba
grammatikusok fleg a bukolikus költeményekre és tisztábba. Irt még irodalomtörténeti szemelvéalkalmazták e nevet s többnyire a pásztori ver- nyeket, egy igen ügyesen összeállított költészetseket jelöli az újabb nyelvhasználatban is (Vergi- és szónoklattant és szépirodalmi prózai dolgozalius E.-i, Vergilius pásztoridilljei). — E. legum, tokat is. Az újabb török események után kultuszizauriai Leo és kopronymus Konstantin görög miniszter volt. Jelenleg a szenátus tagja.
császároknak a császári tanács hozzájárulásával
Ekron, a flliszteusok legészakibb fvárosa Juda
740 körül készült törvénye. Célja az érvényben határán. A keresztes háborúk alatt még régi nelev jognak rövid összefoglalása volt. Ali 18 cím- vénemlíttetik. Jelenleg valószínleg az a kis Ákir
bl (ti-:ao<;) melyek §-okra oszlanak. Különösen a falu, mely Jebnától K.-re 5 km.-nyire fekffliik,
családi jogban nevezetes újításokat tartalmaz Jus- jelentéktelen romokkal.

Eklogit

(diopsid) és

—

:

—

—

;

—

,

;

-

—

Eksánc

Ékszer
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árul el, alig mondható róla valami jellemz saÉksánc, 1. Fléche.
Eksjö (Ekesjö), város Jönköping svédországi játság. A hanyatló görög mvészet díszben túlkerületben (lan), 57 km.-nyire Jönköpingtl, vasút zsúfoltsága itt talán még ersebb. Kelettl a túlmellett, Svédország egyik legrégibb városa, (j9io) sók É.-hordás divatját vették át sa gazdag k,
gyöngy, üveg, borostyán díszt. Az É. tömeges ké5451 lak. és jelentékeny marhakereskedéssel.
Ékszám V. ékalakú szám alatt értjük három szítése magával hozza a formák csekély változa-

nem egyenl szám

szorzatát, pl. 105

= 3.5.7.

Ékszer (két képmelléklettel), mind az a kisebb
tárgy, mely az emberi alak díszéül, nemes anyagból, fémbl, drágakövekbl v. zománcból, mvészi
kivitelben készül. Az olyan É.-t, mely nem nemes
fémbl és nem drágakövekbl készült, hanem ezeknek csupán látszatával bir, hamis É.-nek nevezzük. A legtöbb ránkmaradt skori É.-t. a halottak
tiszteletének és a másvUágban való hitnek köszön-

tosságát és mvészi értékét. Késbb barbár hatás
is észlelhet, az aranyat nagy tömegekben alkal-

mazzák

s

dorláskori

a köveket

nem

csiszolják, a

népván-

ötvösmvekkel vallanak rokonságot.

A fényz

sett dísszel,

Bizáncban jó talajra talált az É. a
római hatás mellett itt a keleti ersen érvényesül,
kedveltek az élénk szín zománcok és a sok
drágak. Az É. közvetlen kapcsolatot mutat az
öltözékkel s mint ruhadísz nyer leggyakrabban
alkalmazást. Bizáncban ismét ers a vallással való
kapcsolat, szimbólumok gyakoriak itt jelenik meg
a IV. sz.-ban a kereszt elször mint É. A román
korból alig maradt ránk É. A csúcsíves ízlés korából szintén kevés. Gyrk, övek, koronák, násfák az építészettl átvett csúcsíves formákat mutatják. De annál nagyobb fellendülést nyer az É. a

mvészeti

XVI.

hetjük, mivel a halottakat rendszerint B. -ékkel
feldíszítve temették el.

legkorábbi ránkmaradt É.-ek az egyiptomi
legnagyobb részük Kr. e. kétsírokból valók
ezer évvel keletkezett. Diadémok, mellpaizsok,
gyúrük, csattok, kar- és lábperecek kövekkel, vé;

zománccal vannak díszítve és nagy
Egyiptomi ábrázolásokon igen gyakoriak a nyakékek, ezek néha
egész gallérrá szélesednek, csak az kétséges, hogy
vájjon ezek tisztán ötvösmvek, v. részben hímzések voltak-e. A díszítés motívumai többnyire a
mitológiával kapcsolatos növény- és állatvilágból
kölcsönzitek, leggyakoribbak a lotosz növényen
kívül az uraeus kígyó, a kesely és a cserebogár.
Ez a formavilág a késbbi egyiptomi mvészetben is megmaradt, de nem ritka a tisztán geofejlettségre utalnak.

dísziil

^

;

A

metriai forma, v.

;

használt régi írásjegy

sem. Egyiptom volt az B. megrzésére a legkedvezbb terület, ugyanebbl az idbl a többi keleti
népek, mint az asszírok, babilóniaiak, zsidók, perzsák É.-eiböl oly kevés maradt ránk, hogy ezekbl következtetéseket alig vonhatunk. A korai
Görögországban É.-t csak az asszonyok hordtak.
Egyiptomi és kisázsiai hatás alatt keletkezett a
görög É.,de az egyiptomi motívumok helyét hamarosan elfoglalják a széphajlású geometriai díszek,
a mitológiai jelenetek és alakos ábrázolások. Fbb
B.-ek voltak a korona, gyrk, tk és fülbevalók,
:

melyek késbb oly nagyok lettek, hogy lehetetlen
volt ket a fülcimpában viselni, hanem kendkre
ersítve,a fej két oldalán mélyen lelógtak s láncokon
függ repül géniuszokkal s orsó formájú testecskókkel voltak díszítve. Nyakdíszeken ugyanilyen
láncon függ motívumok fordulnak el a karperecek többnyire állatfejekben végzd egy- v.
többsoros pántok, egyáltalán
É. a pánt vagy a
koszorú. A koszorúk aranypléhbl kalapált lombfüzért utánoznak. A csattokat és tket levelekkel,
gyümölcsökkel, állatfejekkel, istenalakokkal, v.
kisebb jelenetekkel díszítik, de az öv többnyire
;

f

sz.-ban.

A

renaissance az antik É.-hez kap-

csolódik, de csak munkailag, a mitológiai tárgyban és a groteszkekben. Filigrán már nem készül,
az arany sem igen jut érvényre, mert niellóval,

F

zománccal és drágakövekkel fedik.
típusok a
lánc és a násfa. A lánc nyakékül és öv gyanánt
használatos, néha finoman dolgozott csatt- vagy
bogláralakú részekbl áll. A násfáknál a sokféleség és a gazdag, finom kidolgozás csodálatraméltó. A XVII. sz.-ban a renaissance-É. mvészi
gazdagsága hanyatlani kezd, nem szeretik már a
változatos színes, zománcos szalagdíszeket s a
kövek minségére és érvényesítésére fektetik a
fsúlyt. A század közepén, midn a gyémánt lesz
divatos,még inkább háttérbe szorul az ötvösmunka,
a foglalat gyakran ezüst, s hogy a gyémántot
emelj e,feketére zománcozott. A formák mértaniak,
merevek, vagy a barokmvészetbl vettek, nyugtalanok, de nehezek. Mazarin és XIII. Lajos ízlésének köszönhet a gyémánt uralomra jutása s
egyáltalán a XVII. sz.-tól kezdve Franciaország
;

veszi át az eddig Olaszországtól vitt irányító szeA XV. Lajos alatt divatba jött rokokó ízlés
finom kagylós és lombdísze kedvez hatással volt
az É. fejldésére. A
azért még a fontosabbik
rész és ismét némi szerephez jut a foglalat is.
A XVIII. sz. vége s a XIX. sz. az E.-t is a régi
mvészeteket utánzó ertlen és mvészietlen mederbe terelte. A tömeges elállítás és a halott,
utánzott formák értéktelen és sablonszer ered-

repet.

k

ményeket hoztak létre.
A XIX. sz. közepén már próbálkoznak különösen a németek, hogy a francia hatás nyge alól

szabaduljanak és renaissance-É.-ek utánzásával
helyeken zsinór- és szalagfonato- iparkodtak a gyémánt és más kövek túltengését
kat utánoz. Az egyszer, harmonikus rajz nemes ellensúlyozni. A század végén természetbl vett és
formákkal és kiváló munkai sajátságokkal egye- ersen stilizált növényi formák alkalmazásával
sülve a görög E.-t az ötvösség remekeivé teszik. szorították ki a históriai formákat, de ezek az erErs görög hatás alatt állt az etruszk É. Formája sen hajlított szecessziós formák is csak átmenetiek
kevésbbé szép, díszítményei sem oly finomak s voltak; a jelen század óta egyszerbb, nemesebb,
gyakran egyiptomi és kisázsiai mintákra utalnak. modern ízlés alakult ki Német- és Franciaország-"
Az É.-tipusok ugyanazok, mint a görögöknél, a ban egyaránt és egymástól függetlenül. Az É.-nól
munka tökéletes, a filigrán és granulirozás álta- ismét régi jogaiba helyezkedett a rajz ós a forma.
lános. A római É, etruszk, görög és keleti hatást A drágakövek és fkép a gyémánt alkalmazása

sima

V. látható
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I.

—

Görög arany^yörá.
8. Kásfa, német renaissance
Jamnitíer.
3. Kamea. Léda a hattyúsal, olasz, XVI. sz.
Csau. ^tikDt, aranyoson ezUst.
7. Egyip5. N&sfa. francia renaissance
Boyvin.
6. Egyiptomi gyürO.
tomi zománcos nyakék. —8. Násfa. papatrállyal, magyar. XVI— XVII. *z.
10. Népvindorlás9. Bg>'iptomi gyürü.
kori nyaklánc-rénlet. — il. Magyar mellt, zománcos. XVI— XVII. sz.— 12. Násfa, zománcos, magyar. XVI—XVII. s«.
1.

4.

tÉksten

eihkhet.

—

:

:

—

—

—

—

RÉVAI NM2V LEXIKONA.

EKSZI

—
—

—

—

4. Középkori zoniái
2. Bizánci zománcos csatt.
'A.
Bizánci fülbevaló.
Ktrnszk diadém, borostyánlevelekböl.
—
10 Násfa, ezüst, g-yöngyölckcl.
11. Melltü, angol, modern. Ashbee.
Násfa, néuiet. XVI. sz. Collaert rajza.
—
—
modern. E. Erlei
német,
17. Násfa, modern. Vevertöl, Paris.
18. Nyakék,
16. Násfa, modern, zománcos, magyar.
24. 2.5. Ny!
2;í. Nyakék
zománcos. Tiff'any.
22. Fibula az V— VII. századból.
francia. XVIII. sz.

1.

9.

—

<i.Élcszeri>

cikkhez

—

—

—

íEK

il.

_

—o. Középkori fejék. - 6. Püspöki gyürO. XV. »,.
- 8. Mellt. modern.
7. Porfró. magyar. XVII. sz.
íMer. német. XVI. gi. - 13. .\Mfa. fnncia. XVI. si.
U. Boglár, erdélvi. XVI. s«.
Ift. Középkori
karperec.
uJen.
19. Arany nyakék a prehiMtorikas korból.
20. Óra, francia, modern. Dnpsne. Paris.
21. Nyakék,
modern, ositrak. Ko'o. Moíer.
26 Xasla. modern, zománcos, magyar.
27. Ékszer, francia modern.
Mt.

—

—

—

-

—

—

—

flévAI

NAGY LEXIKONA.

—

Ékszeradó

nem sznt

ngj^an meg, de iparkodnak ezeket
a szép formának s immár nem túlers és egyszersített természethüségnek alárendelni. V. ö.
Luthmer, Der Goldschmuck derRenaissance (Berlin 1881)

;

Koch, Schmuck

u. Bdelmetallarbeiten

(Darmstadt 1906); Creutz, Kunstgeschiehte der
Edelmetalle (Stuttg. 1907) Rudin, Das Schmuckbuch (Leipzig 1901)
Barth, Das Geschmeide
(Berlin 1903) FoiTer, Geschichte des Gold- nnd
Silberschmucks (Strassburg 1905).
;

;

;

Ékszeradó, fényzési adó, mely 1809— 12-ig
Poroszországban állott fenn.
Ékszerész-ipar v. ékszermüvesség rendszerint
aranymüvességnek hívják. A mipar körébe tartozó foglalkozás, mely régebben sokkal magasabb
mvészi színvonalon állott, mint ma, midn itt is
a tömeggyártás foglalja el a teret. Az É.-osok legnagyobb része ma már inkább csak javításokra
,

és az árusításra szorítkozik, míg az értékesítés
alá kerül ékszertárgyak túlnyomó részét kisebb-

nagyobb gyárak, nálunk túlnyomólag a

Ektoderma
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külföld,

Néhány tekintélyes, e szakba vágó
vállalatunk azonban nekünk is van már, melyek
a külfölddel a versenyt kiállják, valamennyi Budapesten. Legnagyobb behozatali forrás ezekben
szolgáltatják.

Németország.

P. Beck. Die Ekstase (1906)
cisme et folie (1907).

;

A. Marié, Mysti-

Ektázia (gör.), kitágulás, tömls szerveknek
kóros kitágulása, pl. gyomortágulás (gastr-B.),
a hörgk kitágulása (bronchi-E.), vérerek kitágulása (arteri-E., phIeb-E.) stb. Okozhatják: 1. mechanikus akadályok a tartalom kiürülésében, pl.
a gyomron a pilorus szkülése, 2. a töml falának
megbetegedése, pl. a ruganyosság csökkenése idült
gyulladás következtében, 3. izmos tömlknél az
izomzat bénulása, pl. gyomron, beleken, 4. a környez szövetek megbetegedése, midn a zsugorodó
kötszövet vongálja a falat s ez okozza az E.-át.
Ekteniák (gör.), a gör. szert, egyházakban az
isteni tiszteleteken énekelt rövid könyörgések,
melyekre a hívek «üram irgalmazzo vagy «Add
meg uram» szavakkal felelnek. Az E. négyfélék
l.nagy v. békességi E. (könyörgések a földi, menynyei békéért és az egész világ javáért; 2. kis E.
a nagynak kivonata 3. ketts E. (hat könyörgés
az összes egyházi és világi elöljárókért és a hívekért. Ebben az «Uram irgalmazzn feleletet a hivek
többszörösen ismétlik 4. kér E., melyben a könyörgések e szavakkal végzdnek «Kérjk az
Úrtól !» és a hívek felelik: aAdd meg üram.» E
4 B.-án kívül vannak még más E.-k is, pl. a halottakért, minden jó kérés szándékára, litiai stb.
Ektézis (gör.) a. m. kiálUtás, magyarázat, ren;

;

:

a worcesteri ktr. gyárban
mely az ékszerek formáját s
a drágakövek alkalmazását utánozza s halvány delvény.
arany keretben színes zománc-díszítést tntet föl.
Ektüipszisz (gör.), ú. n. kilökés, a régi gramAz e módra készített>ázák, tálcák és szervíszek matikusoknál a szó végs hangjának elenyészete
igen becsesek.
a prozódiában a. m. elizió.
Ékszerporcelláji,

készített porcellán,

Eksztázis (gör.), az öntudatnak az a rendelleEktima (ecíhyma, gör.), 1. Piodermia.
nes állapota, melyben az én tudata annyira elEktipográfia, 1. görög neve minden olyan
homályosul, hogy az embernek se magáról, se a könyvnyomó sajtón nyomhaté maratott lemeznek,
világról nincsen tudata és vagy teljes eszmélet- mel3rnek rajzolata (ú. m. a fametszeten) az alaplenség következik be, vagy pedig viharos szágul- ból kidomborodik.
2.E.A vakok számára való
dozása képzeteknek, esetleg megfelel cselekvé- könyveknek készítése. E könyvek betjegyeinek
sek, fantasztikus gondolatalakulások és ers ér- domború nyomásuaknak kell lenniök, hogy a vakok
zelmi folyamatok. Mint a rendellenes állapotok- rajta ujjaikat végig csúsztatva, elolvashassák
nak általában, ennek is megközelítései vagy ana- ket. Az ilyen könyvek nyomására mély véset
logonjai akadnak a normális életben. Ilyenek a lemezeket használnak, melyekrl matrica segítmvészi vagy filozófiai ihlet pillanatai, amidn ségével nyomhatnak, v. pedig a pontokból összenem vagyunk, mint egy bizonyos fokig egyébkor, állíott ú. n. Braille-betüjegyeket a betszedés szourai gondolatmenetnknek, midn az alkotás in- kott nívóján összeállítják s róluk preparált papidulata vesz ert rajtunk és mintegy idegen hata- rosra kidomborodóan nyomhatnak.
lom parancsára cselekszünk és gondolkodunk.
Ektipon (gör.), drágakbe homoruan metszett
Hasonló a nagy lelkesedés kitörése, az elragad- ábrázolásnak a lenyomata. Általán domború

—

tatás.

A

m.

vallási prófécia is látomásaival, kijelen-

téseivel hasonló jelenség. Az újplatonikusok (Plotinos) az E. pillanatában, rendes eszméletüket el-

vesztve, ki- és elmondhatatlan módon egyesülnek az istenséggel. A középkori misztikusok, az
újkori pietisták ily rendkívüli állapotban világosodnak meg és lesznek új emberekké. Bizonyos
bódító szerek elsegíthetik ennek az állapotnak

Ektiposzkop

oly készülék, melynek segélyével mélyített, vésett formákat (éremverötke, pecsétek, öntformák), kiemelked tükörképekként láthatni úgy, mint ahogy az illet negatívak után készült tárgyak préselés, vagy öntés
(gör.),

;

után mutatkoznak. Azon alapszik, hogy éppen
úgy, mint a mikroszkópnál, itt is a tárgjrnak fordított képe jelenik meg egy tükörben, melyben az
a beálltát, melyhez egyébként a mámor is hason- árnyék és a világosság felcserélödnek.
lít. A Dionizosz-kultuszban, keleti népek istentiszEktoblaszt (edoblast, gör.), újabb neve az
teletében szerepel az E., melyet mind hevesebbé ektoder mának jogosalt név, mert az ektoderma
váló tánc, keringés is el tud idézni. A középkor nem minden állatnál lapos réteg (oépaa a. m.
flagellantizmusa, a vallási viziók, a stigmatiz- hártya), hanem csírázó, szaporodó sejtmag (BXa^To?
mus hasonló jelenségek. Ferenczy Ferenc A sze- a. m. csira).
relem útjai cím drámaciklusában rajzol ily koEktoderma (ectoderma, görög), az embrió bilostori jelenetet. Johannes v. Ruysbrock neve a zonyos fejldési stádiumában megtalálható háközépkorban Doctor ecstaticus. V. ö. Achelis, rom sejtréteg, az ú. n. csíralemezek közül a küls,
Die E. in ihrer kulturellen Bedeutung (1902) l vagy háti oldali, amelybl a brt takaró hámré;

:

Bévai íiagy Ltwihma. VI.

köt.

18

—
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tegen (epidermis) s a hajszálakon, körmön, tollakon kívül az egész idegrendszer, az orrüreg, a
szájpadlás s a garat egy részének bélése, a férflhúgycsö s a szem nagy része fejldik. L. még
Ekfoblaszt.
Ektogan (edogan) néven kb. 45— 60°/o cinkhiperoxidot ZnOj és e mellett cinkhidroxidot tartahnazó készítményt árusítanak. Az E. sárgásszín, íztelen ós szagtalan, vízben oldhatatlan
por. Sebészeti célokra mint antiszeptikumot és
dezinílcienst óá más célokra is mint hevenyében
hidrogónhiperoxidot, illetleg oxigént fejleszt
készítményt használják.
Ektogén betegségek. A szervezeten kívül álló
tényezk okozta betegségek, pl. fertzés, mérgezés, sérülés stb. L. még Betegség.
Ektoparazita, 1. Külélösködök.
Ektopia (gör.j, kihelyezettsóg, az a fejldési
rendellenesség, midn a bels zsigerek, pl. a szív,
a húgyhólyag, a mellkas vagy a hasfal nyitvamaradása miatt (thoraco- és gastroschisis) a test
felületére kerülnek. A hiányos záródás oka ismeretlen.

Ektoplacenia (görög), az emlsök gasztmláció-

—
Ekzéma,

Eladó-kalkulAclö
1.

Ekcéma.

El, a méter hollandiai neve.
Él, régi magyar személynév, mely Eel alakban az Eel falubeli Scema fiának a neveként fordul el a XIII. sz. elején.
Él, a geometriában vm. szögletes test v, testszöglet két-két lapjának metszvonala. — Él, kristálytani értelemben az a vonal, melyben két kristálylap egymással találkozik. E találkozásnál a két
lapnak egymáshoz való hajlása folytán szög képzdik, minek lapszög a neve. A lapszögnek igen
nagy fontossága van a kristálytanban, mert bármily tökéletlen legyen valamely kristály kifejldése, bármily torzult is az illet kristály, a lapszög nagysága mindig változatlan marad, minek
folytán a lapszög értékébl határozható meg a
kristály alakja. A lapszögek értékének állandósága kristálytani törvény. A lapszöget szögmérvel mérik, mirl 1. Goniométer.
Élá, Básá íia, Izraelország királya (890 körül
Kr. e.), csak két évig uralkodott, Zimri ölte meg
Tirzában.
Elaboratio (lat.) a. m. kidolgozás.
Elaboratum (lat.), dolgozat, munkálat, vala-

jánál az entipia tüneményét

okozó sejttömeg mely tétel írásbeli megoldása.
fels fele, mely a méh nyálkahártyájával egybeEl-Achmim, egyiptomi város, I. Achmim.
olvadva a placenta alkotásában fog szerepelni, 1.
Eladás, 1. Adásvétel, Vétel.
Eladási számla, minden elszámolás, amelyet
E7itipia.
Ektoplaszma, 1. Ectoplasma.
az eladó készít vevje részére az átszolgáltatott
Ektozoa (állat), 1. Edozoa.
árúkról. Igen sokan a bizományi faktúrát neveEktropionálás, a szemhéjak kifordítása; a zik röviden E.-nak.
szemhéj kötöhártyájának orvosi megvizsgálásaEladó, 1. Adásvétel.
kor végzik.
Eladóár, 1. Eladó-kalkuláció.
Ektropium, szemhéj kifordulás. Oka v. a szemEladóbizomány. A gyári vállalatok legtöbb
héjak körizmának megbénulása, elpetyhüdése, esetben nem akarnak lemondani a fogyasztóknak
vagy a szemhéjak brében vagy annak szomszéd- való közvetlen eladás hasznáról s ezért ahelyett,
ságában sérülések, genyes gyuladások miatt tá- hogy árúikat viszonteladóknak adnák el, bizomadt hegesedós. Nagyobbfokú B. esetében a mányi raktárakat létesítenek. A bizományos a
szem fedetlenül maradhat és ilyenkor a szaru- gyár árúinak eladását a gyár számlájára és kochártya kiszáradás miatt súlyosan megbeteged- kázatára teljesíti, a gyár által megszabott áron
hetik. A bajt csak operálással lehet megszüntetni. (ümitó ár) és elírt feltételekkel. A bizományos
Ekus, régi magyar személynév, mely a XIII. haszna a jutalék (bizományi díj, provízió), amit
sz. elején egy várszolga, 1266—71. egy szabol- az eladott árú után rendesen "/o-ban meghatácsi várjobbágy neveként fordul el. Talán a mai rozva élvez. A teljesített eladásokról idnkint
ékes szónak felel meg.
számlát küld megbízójának, melyben az eladott
Ekvátor, 1. Egyenlít.
árúk értékébl összes költségeit, valamint a juEkvatoriális, 1. Asztronómai mszerek.
talékot ós a jótállási díjat (delcredere, 1. o.) leEkvatoriális nap, 1. Equatoriális nap.
vonja. B számlákat eladó-számláknak nevezik
Ekvátormagasság, 1. Egyenlíti magasság.
L. még Bizományi ügylet.
Ekvilibrista, 1. Egyaitúíy.
Eladó-kalkuláció. A kereskednek a mai nagy
Ekvimolekuláris, 1. Equimolekuláris.
és szinte öldökl versenyben különös gonddal
kell árúinak árát megállapítania és kiszámítania
Ekvinokciális, 1. Eqidnokciális.
Ekvinokcium, 1. Equinokcium.
azt, hogy mily összegért adhatja árúit, hogy
Ekvivalencia, 1. Equivalenda.
abban ne csak költségeinek megtérítését, hanem a
maga hasznát is megtalálhassa. B számításokat
Ekvivalens, I. Equivalens.
Ekwall, Knut, svéd fest és illusztrátor, szül. nevezik kalkulációnak, amennyiben pedig az elSabyban (Smaland tartományban) 184.3 ápr. .3. adóár kiszámítására vonatkoznak, B.-nak. Az E.-

Jelenleg Rommannöben (Svédország) lakik. Tanul- nak kiindulási pontja a kalkulált beszerz ár,
mányai végeztével 1875-ig Lipcsében élt mint vagyis az az összeg, amennyibe az árú a keresillusztrátor. Azután Berlinben tartózkodott, mig kednek keiül. Ehhez hozzáadandók azok a költvégre visszatért hazájába. Festményei közül fel- ségek, melyek az eladással felmerülnek és az ú. n.
emlltendk: Berlini tzoltók; A csizmatisztító általános regie-költségek megfelel hányada. Az
reggelije Vidám öregség Víg órák Hazatérés E. rendesen csak huzamosabb id óta fennálló üza bálból Komoly szándék Wiking nászéje Sub leteknél lehet megbízható, ahol a tapasztalat kell
születésnapja
rosa Végs akkord Ó jön Az
anyagot nyújt az általános költségek felosztásáFelfedezett tehetség; Stella poláris; Diner után stb. nak arányára. Az eladás költségei közé nem csak
;

;

;

;

;

;

;

;

;

—
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a csomagolás és esetleges szállítási v. fuvardíj
számítandó, hanem az az elre látható hiány is
(beszáradás, rothadás sth.), mely az eladás beálltáig a valószintiség szerint létre fog jönni ^t beszámítandó az ú. n. delkredere is, vagyis az az
összeg, mely a hiteleladások folytán az adósok
nem fizetése által fog veszendbe menni. Az eladóárba kalkulált saját haszon teljesen egyéni jelleg, de átlag detail-iizletnél nagyobb, mint en

Pursh (ezüstlevel

v.

amerikai ezüstfa), az egyet-

len északamerikai fajt is. Levele eUiptikus, min d
a két oldala ezüstös. Virága zöldessárga.
Elaeis Jacq.(Alforisia H. B. Knth., qöv.), olajpálma, a pálmák génusza, 2 fajjal. Tekintélyes,
egylakú, szárnyas level pálmák ; törzstik vastag, felálló V. hever, a tövises szél levélnyelek

sokáig megmaradnak rajta. Virágzatuk igen tömött ágazatú, olajos húsú termésük szilva v. diógros-üzletnél.
nagyságú, a hús alatti 3 él, kemény csonthéja
Eladóleány. Valamint a
szó a vev-re mu- puha, olaj os magot zár be. Az ^. guin eensis L (afritat s azon régi, primitív népnél most is dívó szo- kai olajpálma) a Guineai-öböl környékétl Afrika
kásra, mely szerint a nt a vlegény a vöfélek forró-nedves belsejéig hatol, 6—9m. magas; termésközbenjárásával megvásárolta, úgy az E. neve a csoportja 6 dm. hosszú, 6—9 dm. széles, gyakran
férjhez adandó leánynak. E régi szokásra mutat 600—800 van benne együtt. A termés sárgás,
sok házassági szokás, a magyar közmondás Far- pirosfoltos. Húsában nagyon sok a vajszerú, kelsangon kívül is esik leányvásár; a népdal'; Az lemes íz, ibolyaiUatu olaj. Ebbl való a keresollári faluszélen leányvásár lesz a héten
Édes kedelem legtöbb pálmaolaja (galamvaj, pálmavaj
anyám eladott engemet stb. A finn nyelvben is V. pálmazsír). Magva is gazdag olajban, ki is saju-aicij a. m. v, a. m. vev, minid a. m. meny, tolják belle. Nyugat-Afrikában ez az olaj a cseremyan a. m. árulok, eladok.
kereskedés egyik legfontosabb cikke, a legtöbb
ElladÓTerseny, olyan futás, amelyben minden Anglia gépgyáraiban, hajóm, vasutain fogy berészt vett lónak eladónak kell lenni a bejelentett lle ; újabban jelentsége Németországra nézve
áron. Ilyen versenyben minden egyes megvert is emelkedett. Az E. melanococca Gártn. Amerika
ló követelhet a vele futott többi ló tulajdonosai egyenlíti részén honos, Costa Ricától az Amazoáltal a bejelentett eladási árért, hozzáadva a ver- nasz és a Madeira folyóig. Mocsaras, árnyékos
seny els díját. A gyztes pedig vagy szintén kö- helyen n. Rövid törzse a földön kúszik. Tervetelhet (1. Claiming stakesj. vagy nyilvános mése piros. Levelébl kötelet sodornak; terárverésen adatik el, aszerint amint azt a verseny mésébl szintén nyernek olajat, de nem becsülik
propoziciúi megállapítják. Az árverésen csak az valami nagyra, kevésbbé kereskednek vele, csicsa
eredetileg bejelentett eladási ár illeti meg a tu- nev részegít ital is készül belle. A levele tövélajdonost, az azonfelül esetleg befolyó összeg fele- ben lev szöszt noli néven vércsillapítónak haszrfezben a második ló tulajdonosáé, felerészben a nálják. E faj délamerikai nevei : kaiane, korozo,
versenypénztáré.
kolorado.
Elaea, 1. Elaia.
£laeoearpacesfce (nov.), a kéteziküek szabad
Elaeagrnaceae, ezüstfafélék (nSv.), a kétszi- szirmú családja a Malvales sorozatban. 150 faja
kek szabad szirmú családja a Myrtiflorae soro- a forró öv és déli félgömb fája vagy csei-jéje,
zatban. 16 faja legnagyobb részt az egész É.-i osztatlan, váltakozó vagy keresztben átellenes
mérsékelt és szubtropikns öv növénye. Nagy ré levelekkel. Viráguk magánosan levélhónaljszk valódi steppelakó, kedveli a partvidéket v. ban vagy keresztben átellenes bugákban álL
néha a homokos, kiszáradt folyómedreket Fák, A termés tofcszerú, sok- vagy csak egymagvú. A
de többnyire cserjék, minden részük szrös. Le- maláji szigetvilág galambjai e termést mohón
velük csavaros v. átellenes állású, épszélü virá- fogyasztják s innen a család nagy elterjedése
guk magános, v. fürtben, fzérben áll, 1—2 ivarú, ezen a területen.
rendesen é tagú. A magház 1 üreg 1 magkezdeElaeocarpas L. (Ganitrus Gártn., Perimménnyel, mely a magház alapjáról emelkedik. A kara Adans., növ.), az Elaeocarpaeeae család gétermés bogyóhoz hasonló csonthéjas termés, az nusza 80 fajjal az indiai-maláji területen. Többutóbbit a maradó, húsos vaeok veszi körül. 3 gé- nyire váltakozó level fák, virágaik gazdag lennszavan Elaeagnus, HippopJiaé, Shepherdia : vélhónalji fürtöt alkotnak. Termésük csonthéjas.
nálunk csak a két els ismeretes, a harmadik Az E. sphaericiis (Gártn.) K. Sch. kemény csontészakamerikai
héjából díszes faragványok készülnek. Az E. ohIlla«agna8 L. (n8T.), eztístfa, olajfüz, az longus Gártn. (E. perimkara DC.) olajbogyóElaeagnaoeae család génusza 12 faja az É.-i fél- szer termése (tulpai) kellemes boríz, nyersen
gömb cserjéje v. fája, gyakran szúrós rövid haj- és befzve eszik, de mint gyomorersít is ismetásokkal, minden részükön többnyire ezüstös retes. Az E. ganitrus Roxb. borsónagyságú
csontpikkelyszrökkel borítva. Levelük váltakozó. Az héjából Kelet- Ind iában karperec, nyaklánc stb.
B. angustifolia L. (keskenylevelú ozüstfa, para- készül, az E. Ud)erciUatiis Roxb. csonthéja pedig
dicsomfa, hamis olajfa) az egész mediterrán vidé- hazájában amulet. Magva igen olajos.
ken ós Ázsia steppeterületein van elterjedve. 5-6
Elaeodendron Jacq. (növ.), a Celastraceae
m. magas fa, néhol tövises bokor, fúznemú kes- (Kecskerágófélék) család génusza 14— 17 fajjal,
keny, visszájukon ezüstös levelekkel. Virága belül melyek Afrikában, Indiai-óceáni szigeteken. Délsárga, jó illatú, alakja az orgonáéra emlékez- és Kelet-Ázsiában, Dél-Amerikában, Nyugat-Intet, a levél hónaljában fejldik. Kicsiny, hosszú- diában vannak
elterjedve. Kopasz vagy molyhokás bogyószerü termése, ha teljesen megérik, ve- san szrös cserjék és fák. A fokfóldi E.
crocewn
resbarna, eleinte ezüstös. Nálunk mint díszfa v, Ktze (magas sáfrány
fa) fája szép festékfa, melycserje gyakran látható, ültetik az E. argentea nek neve bois aor és
sa/franJiout. Az E. glauca

w

.

:

:

;

:
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Elásrazó cs5

Pers. tropikus ázsiai faj, levelébl fejfájás elleni ága erteljesebb és a ftengely folytatásának
por készül, ájulásnál pedig füstöl szer gyanánt míg a másik ág a ftengely oldalágának látszik
használatos, míg kérgével daganatokat gyógyí- (sympodialis dichotomia, álmonopodialis E.).
A második esetben a ftengely tenyészcsúcsa
tanak.
Elaeometer, 1. Eleométer.
(csúcsrügye) növekedését tovább folytatja és a
Elaeosaccltarum (lat.) a. m. olajcukor. A levelek hónaljában (néha másutt) oldalsó rügyek
gyógyszerészetben így nevezik az illó olajjal il- (új tenyészöcsúcsok) keletkeznek, amelybl ág
latosított cukorport. A cukor kis mennyiségével fejldik, az ág a faz iUó olajat mozsárban egyenletesen eldörzsölik, tengelyhez hasonlóan
csak azután keverik ehhez a többi cukorport. A ágazik el ismét. A fcukor néhány grammjára 1 csepp illó olaj elégsé- tengely I. rend, az
ges.

kzE.Citri és Aurantiorum citrom-, illetleg ágak

II., III.,

IV. ren-

naranccsal készül, úgy hogy cukordarabbal e gyü- dek, az elágazás sormölcsöket dörzsölik és az illó olajjal tele ivódott rendje szerint. Ez a
cukrot késsel levakarják. Az E. Vanillae vanüia közalapos (monopo8 cukorpor összedörzsölóse útján készül. Maguk- dialis) E., amely kétnak az E. -oknak gyógyító hatást tulajdonítani alig féleképen képzdhelehet, azonban kellemes Izükért és szagukért tik ki Yagy Mrtösen
különösen régebben gyakran rendelték gyógy- (racemosus E.), amiszerek viv anyagául, mert ezeknek esetleg kel- kor a ftengely (1.
lemetlen ízét és szagát elfödik.
ábra) ersen és folyElafébolión (gör.), az attikai év 9. hónapja, tonosan fejldik és az
:

A

Fürtös áldichotomia.

mely körülbelül március havának felel meg s ágak kisebbek, v. bomelyben Artemis Blaphébolos (a szarvasöl) is- gosán (ágbog, cymosus E.), amikor a ftengely hovatenn ünnepét (elafébolia) ülték meg.
tovább bevégzi növekedését és az ágak fejldnek
Elafron (gör.) a neve a görög katolikus egyház erteljesebben, néha át is veszik a ftengely szereegyik hangjelzésének, mely e hangmenettel mu- i^ét(áltengely). A fürtös E. ágai állhatnak átelletatható be
nesen (orgonafa), vagy örvösen (zsurló), v. szór-

A

i

tan (spirálisan).

-^oz
±l-a:

A

fürtös B. hasonlíthat a villás1.
ábra), midn az

hoz (fürtös áldichotomia,

C

régi egyiptomi démotikus írásjegyektl veszi

eredetét.

Elagabalus,
a

1.

Heliogabalus.

A növények, úgy
mint a szárasok elágaznak, és
E. vagy meglév tenyészcsúcs ketté-

Elágazájs

(lat.

ramificatio).

telepesek,

pedig,'^az

Plelochasium (trichasinm).

Bogas áldichotomia.

ágak a ftengellyel egyenl hosszura és ersre fejldnek. A bogas E.-nál, ha egy pontból 2 ág keletkezik és a ftengely rövid marad v. elsatnyul, a
bogas áldichotomia keletkezik (álvillás elágazás
szegf, fagyöngy, 1.
ábra, ez a dickasialis bog
V. dichasium), ha csak egy ág keletkezik és ez átveszi a ftengely szerepét, az áltengelyes (sympodialis) bog jön létre. A dichasium-tó\ a pleiochasium abban különbözik, ha 2 ág helyett

D

Közalapos
fürtös elágazás.

oszlásából

vagy pedig

új

tenyészöcsúcsok kelet-

3 (trichotomia) vagy több keletkezik

(1.

E ábra).

kezésébl indul ki. Az els esetben a tenyész L. még Levélállás, Virágzat.
Elágazó állomás, 1. Állomás.
csúcs ketté oszUk és a két rész önállóan 1
Elágazó cs, csvezetékeknek elágazó helyeire
egyenl rangú ágat hoz létre (dichotomia, villás E.), tehát az eredeti vagy ftengely mint alkalmazott cs, melybl egy rövid cs-darab
olyan nem folytatódik, de felbomlik két ágra, a ágazik ki. Az E. ágához kapcsoljuk az elágazáskét villásan álló ág pedig legalább kezdetben egy- hoz tartozó csöveket. A már lefektetett cshálóforma ers. Ez az E. a mosaatok, mohák (1. B zatban egyes csöveket utólagosan is át lehet alaábra) és harasztok sorában közönséges. A korpa- kítani B.-vé, ha annak oldalába lyukat fúrnak,
füvek (1. 0.) sorában elfordul, hogy a villa egyik 8 ai ágat alkalmas pántokkal hona kapcsolják.

—
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Elaphomyces

lásnak lehetségét megengedi. így ha a neki tett
ajánlatot valaki azonnal el nem fogadja, az ajánE. az ügyletlattev elállhat (l. Ajánlói).
tl a törvényben meghatározott esetek kivételével csak a felek egyetértése mellett, és a dolog
természeténél fogva csak az ügylet teljesítése
eltt lehetséges. Azontúl nem B.-nak, hanem új
ügyletnek lehet csak helye.
Elálló V. téli gyümölcs, 1. ÁUó.
Élam (gör. Élymais) a. m. felföld. B. az ótestamentomban Sem ivadékaihoz számíttatik s az aszszirok szintén hasonló sémi névvel Élamtunak
alkáliákkal elszappanositható és Cnguentum oxi- nevezik azt a néptörzset, mely a Tigris folyón
genatum (Axugia nitrica) néven a gyógyászatban túl Babilónia, Asszíria, Media és Perzsia között
használják. Ajánlják az E.-t szappan és gyertya lakott s melynek D.-i határát a perzsa-öböl kékészítésére és a faggjTmak a keményitésére az- pezte székhelye Susan. Az ótestamentum Ábraáltal, hogj- salétromossavval kezelve, az oleinje hám korában ismeri É. királyát Kedar Lagamert s
átalakul E.-é. Ha az E.-t kálilúggal elszappanosít- késbben is fordulnak el Kudur nev királyok,
juk és a szappant sósavval megbontjuk, akkor kik hazájuk függetlenségét a babiloniak ellen sikekeletkezik az E.-sav CjsEístO,, mely isomer az resen megvédték, ellenben Szanherib assziriai kiolajsavval és köz\-etleniil is elállítható belle a rálynak kénytelen volt É. meghódoLoi. Az asszír
salétromossav közvetítésével gyöngyfény, íz és birodalom felbomlásakor É. is visszanyert© fügszagtalan kristályokat alkot, vízben alig, alkohol- getlenségét.
El-Amama, város Egyiptomban, 1. Amarna.
ban'és éterben jól oldódik, öl* C-on olvad, elillan
Élan (franc, ejtsd: eiaS) a. m. nekiiramodás, átbomlás nélkül, vízgzzel is desztillálható és káli umpermanganáttal kezelve dioxistearinsavat ered- vitt értelemben lelkesedés, felbuzdulás.
Elana (Adana, Aela, Aila^ héb. Elath), ókori
ményez, melynek olvadási pontja 99" káliumhidroxiddal összeolvasztva hidrogént, ecetsavat kikötváros a Vörös-tenger E.-i végén Edomban
(1, o.), mely kedvez fekvésénél fogva igen nagy
és palmitinsavat eredményez.
fontossággal bírt, amiért már igen régi idben
Elaidinsav, 1. Elaidin.
Elain, ölein, tndein, olajsavas glicerineszter sok háború folyt érte a dél-palesztinaí törzsek köC,H5(0.0C.C„Hjs)s. A zsíros olajok (mandula-, zött. Dávid és Salamon királyok alatt Zsidóö^-on országhoz tartozott.
oliva-olaj stb.) fó alkotó része. Színtelen,
Eiajicirozás, l. Lanszirozás.
megszilárduló olaj. Salétromossav hatására a
Elantalodni, 1. Antal.
36«-on olvadó elaidinsav glicerineszterré, trielaiElanus Sav. (4Uat), a sólyomfélék (Falconidae)
dinná változik. A nyers, még jelentékeny mennyiség stearin és palmitinsav tartalmú olajsavat is családjába tartozó madámem, melynek öt faja
Afrikában, Ázsiábíin és Délamerikában él. Egyik
gyakran E. v. oleinnek nevezik.
afrikai képviselje, a kuhi (E. coeruleus Desf.)
Elainsav, 1. Olajsav.
Elaioplaszt, a protoplaszma tartalmi része, ritkán ellátogat Dél-Európába is és ilyenkor elamely áll plaszmatikus alapanyagból és számos vétve Németországban, st állítólag hazánkban,
apró olajcseppbl a kosborfélék és a liliomfélék Erdélyben is elfoniul. A hím hossza 35, szárnya
íiatal epidermiszében.
30, farka 14 cm. a tojó valamivel nagyobb. ÉletElaioszóma (nov.), magvakon vagy virágrésze- módja sokban az ölyvekére emlékeztet. Röptében
ken lev kis függelékek, amelyeknek szövetei abban különbözik a legtöbb ragadozómadártól,
olajtartalmuak, ilyen van pl. az ibolya magvain. hogy szárnyait felnyújtja, azaz evezinek hegyét
A hangyák odacsalogatására valók, és el- magasabban tartja, mint testét ültében vakító
segítik a növények szétterjedését, mert az E-t fehér színével tnik fel. A fészekbl kiszedett
szeret hangyák a magvakat is széthordják.
fiatal kuhik megszelídülnek.
Elanyásodás (növ), 1. Eltermsödés.
Klaisz (Eleisz, Kahua), helység Szudánban, a
Elapboglossum Schott. (qöv.), a PolypodiaFehér-NUus jobb partján ; valamikor fontos állomása volt annak az útnak, mely Kordofántól eeae családba tartozó harasztgénusz több mint
Abessziniába vezetett. Benne tartották székhe- 80 faja többnyire tropikus serdkben fákon és
lyöket a fnndzs nép királyai.
sziklákon él. Levelük osztatlan, hosszú nyel.
Elállás a bntettl, ha önkéntes, a kísérletnek Gyakran pikkelyszröktl borítottak. A mexikói
mint ilyennek büntetlenségét eredményezi, ami s az Antillákon is elforduló E. crinitum (L.)
azonban a kiséíleti cselekmény által esetleg már Diels (Lingua cervina villosa Plum. a. m. szrös
megállapított más bevégzett bncselekménsTiek szarvasnyélv). fán lakó fajt kultiválják. Széles,
megbüntetését ki nem zárja p. o. súlyos testi elliptikus levele a nyelével (1—2 dm.) együtt 3—7
sértést okozott emberölési kísérlet. St politikai dm. hosszú. A nyél rozsdavörös szröktl
és egyéb tekinteteknél fog\'a bevégzett bn- borított.
cselekmény esetében is az elállás büntetlenséget
Elapbomyces Nees (nfiv.), a tömlsgombák
vagy legalább enyhébb büntetést eredményez, génusza. Termteste borsónyi vagy diónagyságú,
így pl. a felségsérté-s, valamint a htlenség elkö- gömbölyded gumó. Belseje eleinte húsos, világos
vetésére létrejött szövetségnél a szövetségtl E. szín, késbb kiszárad, sötétszín, éréskor csak.\ magánjogban a törvény több esetben az elálnem szétporlik, zamatos vagy kellemetlen szagú.

El Aghuat, város, 1. Laghiud.
El Ahsa, 1. El Haza.
Elaia (Döv.í, az Olajfa görög neve.
Elaia (ElaeaJ, ókori seol város Kis- Ázsia nyugati partján a Kaikosz folyó torkolatának közelében fontos mint Pergamen kikötvárosa.
ElaidiníCigH^OlsCjHsO, képzdik a nem száradó olajokból, ha azokra salétromossav hat, amidn is azok oleinja átalakul ugyanazon százalékos összetétellel biró merev E.-re, mely kemény,törékeny, fehér, kristályos zsír. 32° C-on olvad, alkoholban nehezen, éterben könnyen oldható;

—

;

:

;

;

—

;

;

;

;

srn

—

Elaphrium tomentosum

nem ehet. A

föld alatt él.

E.granulatus

Fr., a
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Leggyakoribb faja az
szemcsés szarvasgomba, mogyoró- V. diónagyságú. Egész Európa tölgyeseiben, bükköseiben, de leginkább fenyítéseiben nyáron és szkor gyakori. Némelyek az igazi szarvas-

'

—

Elateasz

lyen van alkalmazásban. Hazánkban Eger mellett
volt egy 15 k. holdas szll B.-ra berendezve, mely
19 ezer m^ földmozgósítás mellett 9000 koronába

mint ilyen azonban már megsznt. — Az E.
müvelet igen nagy fontossággal bir
gombával tévesztik össze. Az z, szarvas, mókus az erdített helyek, várak, megersített táborés sertés megeszi. Régebben hathatós gyógyszer- helyek megvédése szempontjából, amikor ugyanis
a védk arra törekesznek, hogy az erdítésenek tartották, ma csak itt-ott használja a nép.
£lapliriuni tomentusum (nöT.),a. m. Bur- ket környez vidéket a vizeknek mesterséges
odaterelésével az ellenségre nézve megközelíthesera tomentosa (1. o.).
Elapbrns (állat), 1. Futrinka.
tetlennétegyék. Ilyenre sok példa van Fels-OlaszElapidae (állat), az elölbarázdás méregfogú országban, az itteni várak közül Mantova legnevekígyók (Proteroglypha seu Colubrina venenosa) zetesebb mint olyan, mely vízzel teljesen körülzáalrendjének egyik család ja,majdnem hengeres test- rolható. Nagyon természetes, hogy a mostani ltel, rövid, hegyes farkkal, szabályosan pikkelye- fegyverek és ostromszerek tökéletességével szemzett fejjel oldaltfekv orrlyukakkal, elölbarázdás ben csak azon E. bír védelmi tekintetben értékkel,
méregfogakkal s ezek mögött leggyakrabban ho- amely az ellenséget minél távolabb tartja, míg
rogfogakkal. A melegebb földrészeken mintegy azeltt egy-egy széles és eléggé mély vizárok
100 faja tenyészik. A legpompásabb szín kígyók elegend volt arra, hogy mögötte az ostromlottak
egyike e nem. Ismertebb fajai a korállsikló (Élaps biztonságban érezzék magukat.
El Arnat, 1. Laghuat.
corallinus Wied), mely Délamerika erdeiben és
Elasmobran^íata vagy Elasmobranchii
srségeiben tenyészik és 60 70 cm. hosszura
n, ártalmatlan, mert mérge nem hatásos. A nyak- (Selachii, áiiat), 1. öshalak.
Elasmose (ásv.) a. m. Nagyágit.
ravaló- vagy leánykígyó (E. hygiae) Dél-AfriElasmotberium, az orrszarvú-félék (Rhikában honos, a benszülött nk a forró évszakban
került,

mszaki

mint

;

:

—

hsítnek használják, úgy, hogy nyakuk köré csavarják.

Elapso termino
id elteltével.

(lat.) a.

m. a kitzött határ-

El-Arais, város Marokkóban, 1. Arais.
Elárasztás a földöntözésnek egyik módja, mely
azonban csakis sík és igen kis esés talajon alkalmazható. B célból az öntözend területet apró, rendesen hosszúkás négyszögekre osztják, melyek
keskenyebb végükkel érintik a folyókákat. Ezekben 20—30 cm.-rel magasabban áll a víz, mintáz
öntözend terület fölszine. A táblák oldalai és alsó
széle alacsony. 1—2 decim, töltésekkel vannak
körülvéve, melyek a ráeresztett vizet visszatartják. Ha a talaj nem túlságosan kötött, akkor külön
elvezet árkokra, melyek rendesen a folyókákkal
ellenkez oldalon alkalmaztatnak, nincs szükség
mert a föld a rábocsátott vizet rövid id alatt elissza. Ez eljárási mód mellett a rendelkezésre álló
víztömeget a legtökéletesebben lehet a talajjal beitatni, s így az öntözés ezen módjához keÜ legkevesebb víz. Ezenkívül sem a trágyát, sem a fölsem pedig a növényeket
\^et nem mossa el a víz
nem fekteti le, ami a csörgedeztetésnél gyakran
megtörténik. Viszont a víz által hozott összes iszapmennyiség lerakódik, miért is olyan esetben, ha
;

noceridae) családjába tartozó kihalt állatfaj. Az
eddig ismert orrszarvnak közül ez volt a legnagyobb. Koponyája közel 1 m. hosszú, melyen két
tülök volt, egy hátsó, igen ers, és egy kis mells.

A metsz-

ós szemfogak hiányzanak, a zápfogak
zománc-állománya sajátságos fodrosán gyrdött, miáltal a többi orrszarvú- félétl eltér. Egyedüli faja az E. Sibiricum Fisch., amely Dél-

Oroszország és Dél-Szibéria pleisztocén képzd-

ményeiben és ritkán a rajnavölgyi pleisztocén
üledékekben is elfordul. Magyarországról ezideig

nem

ismeretes.

El Asmunein, község Egyiptomban,

1.

Asmu-

nájn.

Elasszona, a Homeros Oloosszoneja

,

régi vá-

ros Monasztir török vilajetben, az Olympus Ny.-i
lejtjén, mintegy 4000, túlnyomóan török lak. A
város fölött egy magaslaton kolostor áll

Elasticitas (lat.) a. m. rugalmasság.
Elastics (ang., ejtsd: eiasztiksz), rugalmas megnjTilással

kaucsuk-betéttel

biró,

(béllel)

készült

Az alapszövet készülhet gyapjúból, selyembl vagy pamutból, a bélel láncfonal azonszövet.

ban mindig kaucsukszál. L. Bélelt szövet.
Elastin, az albumoidok közé tartozó fehérje,
a szövet rugalmas elemeinek alapanyaga. Valócsupán áradások alkalmával rendelkezünk ele- szín, hogy nem egységes test. Feltn nagyon
gend öntöz vízzel, ez a legjobb módszer. Leg- kis kéntartalma aszparaginsavat nem, glutamininkább Frovetice-han ésLombardiá-han van elter- savat és hexonbázisokat csak igen kis mennyijedve, hol nemcsak a réteken, de a szántófölde- ségben tartalmaz. Kémiai behatásokkal szemben
ken is alkalmazzák a gabona, fzelék, len, stb. ter- igen ellenálló, a gyomornedv is csak lassan
mesztésére. Az E. a fillokszera ellen igen hatalmas emészti meg. Legnagyobb mennyiségben a tarkóvédeszköz, hanem sajnos, csakis síkságon alkal- szalagban fordul el, továbbá a nagy vererek
mazható. A
E.-a szszel szüi-et után történik, bels hártyájában.
Elasztikus a. m. rugalmas.
minthogy a talajnak legalább 40—45 napig el kell
Elasztikus rostok, 1. Rugalmas rostok.
borítva lennie, hogy benne a fillokszera elpusztulElateasz v. Elatea a. m. fieny ves, újgörög neve
jon, st egyesek az E. dacára is visszamaradó légbuborékok segítségével még így is életben ma- az ókori Kitheron hegységnek, amely Beócía,
radnak. A berendezés költséges volta miatt, nem- Megarisz és Attika határán húzódik. Magasabb
különben mert csak teljesen sík területen alkal- részeit még ma is rengeteg fenyerdk borítják.
mazható, az B.Franciaországban is csak kevés he- Legmagasabb csúcsa, az E., 1411 m.
;

szU

—

Elatela

Elateia (gör.), ókori görög város neve 1. Fokiszban a Keflzosz folyó közelében a Knemishegység alján romjai, melyeket a franciák ástak
ki, a mai Lefta mellett vannak. V. ö. Paris, É.,
la ville, le temple d'Athéna Cranaia (Paris 1892);
2. Tesszália egyik városa a Peneos folyó m^ett,
a Tempe völgj'e közelében.
Elaterák *(nöT.). A Surlófélék családjának
(Equisetaceae) spóráit háromréteg fal veszi körül. A legküls réteg (perinium, episporium)
két szalagra hasad. Ezek az E., amelyek nedvesábrát),
ségben a spóra köré csavarodnak (l. az
ábrát)
szárazságban ellenben szétnyílnak (1. a
s ekkor jól láthatók. Négy végük lapátszerüen
:

;

A

B

kiszélesedik, küls felükön csikoítak, hig-

roszkóposok. Feladatuk, hogy a spóratö-

megek egyes

spóráit

Eiba
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csíps, keser íz darabokban jön kereskedésbe.
Ers hashajtó szer, ritkán használják. Az E.-nak
legfontosabb alkotó része az elaterin (CjoHjgOs),
szín és szag nélküli kristályokat alkot, csipfle,
keser íz, vízben oldhatatlan, de forró alkohol-

ban könnyen oldódik.
Elath,

1.

Elaria.

Elatinaceae (növ.), Fenykéfélék, a kétszikek
váltszírmú családja a Parietales sorozatban. 30
faja Dél-Amerikából kiindnlólag elterjedt az
óvüág tropikus és mérsékelt részén, egyes Elaíí«e-fajok Ausztráliában is. Nálunk az idetartozó
növények közül az Elatine hexandra (fenyké)
ismeretes az -Alföld vizes helyein.
Elatine L. (nSv.), 1. ElatinaceaeElatio (lat.) a. m. emelkedés, felülemelkedés,
góg-

EHatíTos

(lat.),

a nyelvészetben belülrl kiha-

tást jelent helyhatározó esetnek latin mszava
a magyarban -bol-höl a ragja, melyet azeltt ki-

ható ragnak is neveztek kézbl, házból.
Elátkozás, 1. Átok.
Elato, a német Nyugat-Karolinák kis szigetcsoportja, 76 lak.
Elaver, az Allier folyó (1. o.) ókori neve.
Elavult szók, olyan szók, amelyek régente
használatban voltak, de valami okból divatukat
vagy az illet tárgyak vagy
multák, kihaltak
fogalmak eltnése miatt, vagj' pedig idegen eredet kifejezések elterjedése miatt. Példák a HaAi Eqnisetiun arrense fmeaei snrló) spór^a
lotti Beszéd, Bécsi kódex f cikkekben, legteljefelcsayarodott (A) és sxétnjüt (B; dáterikl.
sebb gyjteményük a Szarvas és Simonyi szeregymással összetartsák. Száraz levegben laza kesztette Nyelvtörténeti Szótárban találhatók.
Elayl a. m. etilén (1. o).
tömeget alkotván, a spórák tovarepiünek, ned£laylelilorid a. m. etilénklorid (1. o.).
ves, vizenys hely felett, ahol a snrlók megélhetnek, az E. összecsavarodván, a spórák lehtillaEl Azarije, 1. Bdhania.
nak a földre. Hasonlóképen E. fejldnek a májEllba, Livomo olasz tartományhoz tartozó sziget
mohák sporogóniumában (1. o.) is, amelyek az érett a Tirreni-tengerben, szemben a Piombino-fokkal,
spórák összetartására és lassú kiszór^ára valók. amelytl az ugyanily ne^^á,8-l 2 km.széles csatorna
A Sarlók és Májmohák E.-i csak nevükben egjezók, választja el. Kerülete 80, területe 221 km*., lakóieredetükben, alakjukban és céljukban eltérnek! nak száma (1901) 25,556. Rajta egy hegjiánc vo£Iateridae Leach (&Uat), a fedeles szárnynak nul végig, amelynek legmagasabb csúcsa a Carendjébe tartoznak s képezik a pattanó bogarak panne ubl4 m.). A szárazföTd felli oldalán a kocsaládját. Testük hosszúkás s az eltör alapján pár sziklák barnás- vörös színek, jeléül annak,
egy kemény pecekszerfl nyúlványuk van, mi a hogy a föld itt majdnem csupa vas. Egyebütt a
középtor mells szélének egy vágányába illik. Ha sziget mosolygó tájképet mutat ; félig trópusi nöa bogarat hátára fektettük, visszahajlítja elto- vényzetével és egészséges klímájával éles ellenrát, háta begörbül s a pecek a középtor széléhez tétben van a szemben, lev Maremmár-parttal.
feszül
erre egy gyors izomhatás segélyével a Partjai szakadozottak ÉK.-envan a Vita-, DK-en
pecek a középtor vágányába pattan, a bogár a a Calamita-fok. Vasércbányái híresek már 2500
levegbe röpíttetik, ott megfordul s talpára esik év óta mvelik, és évenkint most is több mint
vissza. Lárváik hossznak,
vékonyak, kemé- 200,000 q ércet szolgáltatnak. Vannak ezenkívül
nyek s általában drótféreg név alatt ismerete- réz-, ólom-, cinn-, márvány-, gránit-, kaolinsek. Van e bogárcsaládnak igen sok faja, hazánk- bányái és sófzói. A pollnx nev ritka ásvány E.-n
ban is él pár száz. A legtöbb mind bogár, mind található. Gabonája nincs sok déligyümölcse és
lárva korában korhadó fákon él, de néhány faj borai kitnk. Fvárosa Porto-Ferrajo (1. o.);
mint lárva u mlveleti növényeink gyökerein s azonkívül jelentékenyebb helységek K-en Rio,
ezáltal nagyon kártékony.
az ugyanily nev bánya mellett; Porto-LonElaterim, 1. Elaterium.
gone kitlm kiköt, jelentékeny tinhalfogásElaterit (*•.), a szénhidrogének csoportjából. sal, amit Marciana lakói is nagyban znek. B.
Amorf, lágy, rugalmas sötétbarna tömeg. Össze- görög neve Aithalia (Aefhalia, Athalia) volt,
tétele 83-860
c.és 12— U«/oH. Termhelye a rómaiak Jíra-nak nevezték. A XI. sz.-ban
Castleton (Derbyshire), Neacb&teL
Pisa birtokában volt; 1290. elvették tlük a
EIaterium,al/omordtca íJíficfcnwm, ugorkás genovaiak késbben mint spanyol hbér Sora
magrugó éretlen gyümölcseinek besrített nedve, és Piombino hercegeinek volt tulajdona. Nápoly
moly zöldee-szürke, morzsálódó, szagtalan, igen királya azonban ez alatt az id alatt is meg:

—

.

;

:

:

;

:

;

—

El BaladlJJe
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szállva tartotta Porto-Longonet csakis É.-i részében volt egy kis kerület a Medicieké. 1736.
Nápoly királya az egész sziget birtokába került.
1801 -bon Napóleon foglalta el és elször Etruria
királysághoz, azután Piombino fejedelemséghez
és végül a francia császársághoz csatolta. 1814.
Napóleon kapta meg felségi jogokkal és 1814 május 4-étöl 1815 febr. 26-áÍK tartózkodott itt. 1816.
Toscanához, 1816. pedig Piemonthoz csatolták.
V. ö. Lombardi, Memorie antiche e modemé
deir isola del'E. (1791) Hörstel, Die NapoleonsInseln Korsika u. Elba (Berlin 1909).
El Baladijje, 1. Betomarsea.Elbasszan, város Monasztir török vilajetben,
a Szkumbi jobbpartján, mintegy 10,000 lak., szép
gyümölcs-, különösen olajfa-ültetvényekkel és
nagyszámú juhnyájjal, réz- és vasiparral gör.kel. püspök szókhelye, közelében áll számos meleg kénforrás.
;

:

;

;

Élbe (csehül Labe, a rómaiak Alhis-9), KözépEurópa egyik legnagyobb folyója, Csehországban
az Óriás-hegység legmagasabb részén ered, a
Schneekoppe (1400 m.) mellett fakadó Weiss:

wassemek

és Grosser Radtól D.-re ered E.pataknak összefolyásából ez utóbbi 50 m. magas
vízeséssel ér a gyönyör Elbgrundba, azután
680 m. magasban a Weisswasserrel egyesül, fölveszi az E. nevet és mint rohanó hegyi patak
áttöri az Óriás-hegység legdélibb gerincét. Hohenelbénól (484 m.) elhagyja a hegységet és tutajozhatóvá válik. Innen eleinte DK.-nek, azután D.nek folyik; útjában fölveszi az Aupát és Mettaut,
azután az Adlert, Pardubitznál, ahol a Chrudimka
szakad beló,Ny.-i,az Iser fölvétele után pedig ÉNy .-i
irányúvá lesz. Melnik mellett fölveszi a nálánál
jóval hosszabb Moldvát, amely folyó hajózhatóvá
teszi, Leitmeritznél pedig az Égert. Az Eger torkolatán alul partjai magasakká lesznek,völgye pedig
összeszorul, belép a Cseh-Középhegységbe, Aussignál a Biela, Tetschennél pedig a Polzen szakad
belé. Hermskretschennél az B. szász területre lép
és áttör az E.-homokköhegységen és az úgynevezett Bzász-Svájcon partjait itt sok helyen meredek, bizarralakú várakkal és várromokkal koszorúzott homokkösziklák környékezik. Ebben az
útjában a Müglitz, Sebnitz és Wesenitz foly;

;

nak

belé.

A homokköhegység

elhagyása után a

drezdai katlanba jut, ahol a Weisseritzet veszi
föl, azután ismét keresztvölgybe kerül, amelyet
csak Meissennél hagy el, hogy a Német- Alföldön
folytassa útját. Wittenbergig partjai alacsonyak,
völgye széles, de folyása meglehetsen gyors.

Wittenberg fölött fölveszi a Fekete -Elstert, lassúbb folyásúvá lesz és azután a Piáming Ny.-nak
szorítja Akentl kezdve ismét ENy.-nak folyik.
Magdeburgnál 242 m. széles, Tangermünde (32
m.) alatt megkezdi a szigetépítést partjai azonban még hol a jobb-, hol a baloldalán dombosak.
Wittenbergen alul beleszakadnak a Mulde, Saale
és Ohre balról az Ehle, Ihle és a Havel jobbról.
A Havel torkolatánál belejut a nagy diluviális
völgybe,amely egész Észak-Németországot végigszeli. ÉNy.-i irányban folyik el 500 m. széles
mederben a Lüneburgi -puszta és a mecklenburgi
tavak platója között. A víz felszíne Wittenbergnél még 20, Lauenburgnál már csak 5 és Ham;

;

;

Élbe

burgnál 1 m. -nyíre van a tenger színe fölött.
Hamburg fölött az B. ágakra oszlik a Süder-E.
és Norder-B. f- és számos idsebb ágra, amelyek
csak Hamburg alatt, mintegy 11 km.-nyi távolságban, Blankenese mellett egyesülnek ismét egy
mederben, ahol a folyó 3 km. széles. Az E. szigetei közül itt a legjelentékenyebb a Wilhelmsburg, hamburgi területen és a Finkenwárder, részben porosz területen. A torkolata Kuxha vennél,
ahol az Északi-tengerbe szakad, 15 km. széles
a homokpadok és zátonyok azonban nagy számban vannak és a 7—9 m. mély meder csak keskeny ez pontosan megvan a víz felszínén jelölve,
A Havel torkolatától kezd ve mellékfolyói jobbról:
a Stepenitz, Elde, Bílle és Alster balról az Aland,
a Jeezel, ILrnenau és Oste. A tenger áradása a torkolattól 165 km.-nyi távolságra érezhet Kuxhavennál 3, Hamburgnál 1*8 m. magas.
Az E. 1165 km. hosszú, amibl mintegy 383
km. jut Csehországra vízterülete 143,827 km*,
amibl Csehországra 51,020 km* jut. A hajók
Melniktl kezdve járnak rajta 842 km.-nyi hosszuságban a tengeri hajók azonban csak Hamburgig
mehetnek föl. Halakban és pedig úgy tengeri halakban, amelyek fölúsznak rajta ivás végett, mint
folyami halakban, különösen lazacokban és tokokban gazdag. Csehországban évenkint mintegy 62
napig takarja jég középs részeiben a hajó'íás a
fagy miatt átlag alig szünetel tovább 20 napnál
Hamburg és a tenger között a közlekedést 3 jégtör hajó segítségével állandóan fenntartják. A
hajózás az E.-n azáltal, hogy az Északi-tengertl Európa szívéig megszakítatlan a vízi út,
különösen a Németbirodalomra nézve igen fontos fokozza ezt még az a körülmény, hogy ha-'
józható mellékfolyói vannak és hogy csatornák
is vezetnek el belle. Az B. -terület fbb hajózó
vonalai Hamburgtól Berlinig és az alsó Oderig,
Magdeburgtól ugyancsak az alsó Oderig a fels
Oderhez az Oder-Spree-csatorna csatolja. D.-en a
Moldván Prágáig, Ny.-on a Saalen és Unstruton
Thüringiába és a Harzhoz, ÉNy. felé Hannover
belsejébe, ÉK. felé Holstein, Lübeck, Stettin, Posen, Danzig, végre DK. felé Boroszló városig vezetnek az É.-bl vízi utak. A hajózás régen a
vámok, át- és kihordó díjak és egyéb fizetések
miatt nagyon meg volt nehezítve. 1819-ben Drez:

;

;

;

;

:

;

;

;

;

dában egy B.-i hajózási bizottság ült össze, amely
1821. megállapodásra jutott és megalkotta u következ évben életbe lóptetend,úgynevezett«Elbe-

B szerint az érdekelt áUamok
Szászország, Poroszország, Anhalt,
Hannover, Mecklenburg, Hamburg és Dánia) megállapodtak abban, hogy a hajózás Melniktl a tengerig szabad, minden rendkívüli megadóztatás megszüntetend, és csakis a hajóktól és külön az
árúktól szedend mérsékelt vám amazt Rekognitionsgebührnek, emezt Elbzolínak nevezték;
amannak tarifáját megszabták és a vámszodésre
jogosított helyek számát 35-rl 14-re szállították le. A másik fontosabb ülését ugyanez a bizottság 1842. Drezdában tartotta és itt 1844.
megalkotta az BlbeschilTahrts-Additionalakte-t;
e szerint az úgynevezett Rekognitions-illetékek
megszüntetendk és a folyó egyes helyeken kimélyítend. 1854-ben a vámot leszállították, 1863.
schrffahrtsacte»-t.

(Ausztria,

;

-

fc

r
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170,118 lakossal. E., amelynek 1816. még
csak 21,710 lakosa volt, fölvirágzását különösen szöviparának (1907-ben 1166 üzem 11,912

pedig a Hannovemak adott kárpótlás kifizetése
után elhatározták, hogy csak egy helyen, és pedig
Wittenbergben szedend a hajók után a vám.

ii9io)

Végre 1870., miután már Csehországban 1850.
megtették, a Xémetbirodalomban is megszüntették a hajók után a vámszedés jogát.
A hajózás megkönnjrítésére a medermélyítés
munkálatait elször Hamburg környékén, azután Szász- és Csehország területén, végre 1870
után a Németbirodalom egyéb részeiben is
megkezdték. Ezek a munkálatok lehetóvé tették,
hogy a hajók középmagasságú vízállással Csehországban 070— 090 m., Szászországban 1 m.,
lejebb 125— 6 m. mélységre ereszkedhetnek le a
Tízbe. A hajóstársulatok közül a legélénkebb forgalmuk a cseh-szász-, a német «Kette»-, az osztrák
északnyugati-, a drezdai egyesült hajós-, a berlin-

munkást

hamburgi,az új északnémet- és néhány magdeburgi
társulatnak van. A legfbb árúcikkek, amelyeket
petróleum, gabonanemüek,
angol kszén, nyersvas, só és rizs, a lefelé való
szállításban pedig cseh barnaszén, fa és deszka,
nyers cukor és gabonanemüek. Schandaimál 1901.
19,115 hajó haladt el, közel 3 millió tonna árúval, Hamburg-Entenwördemél pedig 49,600, valamivel több mint 5 milli ó tonna árúval. Az B.
néha áradásaival is nagy vészt hoz a partjain lakókra a legnaaryobb árvizek a XIX. században
1815., 1830., 1845., 1862. és 1890. voltak. V. ö.
KrieMe. Die Regulierung der Elbschiffart 1819—
1821. (Strassbui^ 1894): Statistik des Deutschen
Reiches, 89. k., Stromgebiete des Deutschen Reiches, hydrographisch u. orographisch dargestellt
(1900, megjelenik minden évben)
Welssenbom.
Die ÉlbzöUe u. Elbstapelplátze im Mittelalter
Halle 1901), Fischer, Die E.-Schiffahrt, (1908).
Élbe, A. von der, von der Decken Auguste (1. o.),
német reeénj'lrónö álneve.
Elbei hercegségek, egykori (különösen 1848
1864) neve Schleswig és Holstein hercegségeknek.
Elbei homokk-hegység, L Elbsandsteingeszállítanak:

fölfelé

:

;

;

hirge.

foglalkoztatott),

köszönheti,

amely a

kontinensen ritkítja párját. Legjelentékenyebb a
pamut-, gyapjú- és selyemszövés, a gombkötés, a
kartonnyomás, a sörfzés, a kelmefestés, butorkelmekéezítés és a kátrányfestékek elállítása
továbbá a vasöntés, gép-, papír-, tapéta-, hordógyártás, tégla- és mészégetés.Egyébként a gyárak
száma (1907. évi felvétel szerint) 6587, az alkalmazott munkásoké 38,118. A kereskedés a várost
vasúti hálózaton igen élénk;
környékez
1908. az árúforgalom 1.227,832 tonna volt, melybl a bevitelre 926 ezer, a kivitelre 302 ezer jutott. E. pénz- és hitelügyi élete is igen élénk s a
pénzintézetek 1910. évi forgalma meghaladta a
15 milliárd márkát A közoktatás és közmveldés
szolgálatában áUanak a kir. és városi reáliskolák, középiskolák, a gépipari szakiskola, a különböz felsbb leányiskolák, kereskedelmi- és szakiskolák, 56 elemi népiskola, a városi múzeum
és könyvtár, 2 színház stb. ugyancsak a közmveldést szolgálja a 6 napUap és több szépirodalmi
és tudományos folyóirat Maga a város két részbl áll a régi várost szk, rendezetlen utcák
teszik jellegzetessé, az új városrész gyönyören
rendezett utoákból áll s csatomázással és vízvezetékkel van ellátva. E. közegészségügyi viszonyai
épen ez oknál fogva igen kedvezk s a halálozási
arányszám 1910-benezer lélekhez viszonyítva alig
érte el a 12-t. Mivel E. nagyobb jelentségre
csak az újabb idkben tett szert, történelmi emlék
épületei nincsenek a modem épületek közül kiválóbbak a városháza, a tör\'ényszéki épület (elcsarnokát Bauer düsseldorfi festnek az autolsó
ítéleti) festménye díszíti), a vasúti igazgatóság
háza, a városi színház és a különböz iskolák
A Brausenwerth-téren I. Vilmos, a Nemnarkton
pedig Frigj'es császárnak lovas szobra látható
mindkettt Eberlein mintázta. Egyéb memlékei
a jubileumi kút az új városház eltt a Moltkeszobor a Viktória-téren : a hadi emlékm a királyi
téren ; a Roeber-szobor a Caraa-téren a Bismarck-szobor az új takarékpénztár palotája eltt
s végre szétszórtan több kevésbbé nevezetes szobor és egyéb emlék. Jótékonysági intézetei mintaszerek van árvaháza, ilUtek-, szegények- és
több rendbeli kórháza. A városnak halmos, fákkal
beültetett, kies környéke van a legszebb helyek
az állatkert, tájképi szempontból Németországban
egyike a legszebbeknek a Hardt, Diemelnek, az
ültetvények alapítójának szobrával; a Königshöhe, a Kiesberg stb. A XII. sz.-ban E. helyén egy
ersség állott, amely a kölni érsekeknek volt hübére és azután Bei^ hercegeinek tulajdonába ment
át. Az ersség körül keletkezett telep 1610. kapott
városi jogokat A szárazföldi zár virágoztatta föl
iparát. 1815. Berkei együtt Poroszországhoz
került V. ö. Schell. Geschichte der Stadt B.

sr

:

;

;

;

Élbek, 1. Elfek.
Elbekosteletz (csehül Kostelec nad Labem),
város Brandeis an der Élbe csehországi keriiletben, az Élbe mellett, (1910) 2822 lak., cukorgj-árral
és hengermalommal. 1424-ben Ziska huszitaVezér
a prágaiakat itt megverte. 1639-ben Banér svéd
vezér a várat elfoglalta és fölégette.
Élben, Ottó, német politikus, szül. Stuttarartban
1823 jan. 30., megh. 1899 ápril 28. u. 0. 1847-ben
a nagyapjától, E. Christian Gottfried-tól 1785.
alapított Schwábischer Merkiur szerkesztségébe
lépett és 1854. e lap szerkesztje lett. 1868 -82-ig
württembergi, 1870— 77-ig birodahni képvisel.
:

A

birodahni vasúti hivatal felállítását indítványozta. Mvei Populáre Darstellung der Schwurgerichte nach den Erlebnissen in Frankreich und
:

;

;

;

:

England (Stuttgart, 1848) Geschichte des dentschen Mánnergesanges (Tübingenl887);Geschichte
des Schwábischen Merkurs (Stuttgart, 1885).
(1909, 1911).
El Béni, 1. Béni.
Elberfeldi rendszer, 1. Szegényügy.
Elberíeld, város Düsseldorf porosz kerületElbert Imre. zongoramvész, zenekölt, szül.
ben a Wupper széles völgyében, mely folyó a Budapesten 1860., megh. u. 0. 1897. Még alig volt
városon foljik keresztül, Barmen (1. 0.) tszom- 18 éves s már kiváló sikerrel bevégezte az Orsz.
szédságában, 3 vasúti vonal találkozásánál, Zeneakadémiában tanulmányait Lisztnek egyik
;

—

Elberton
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kedvelt tanítványa, a 80-as évek végén u. o. segédtanár, de ez állásáról le kellett mondania túlságos idegrohamai miatt. Tamóra c. nagy drámai
operája (Várady Antal szövegére) 1895 okt. 4-én
került szinre. Második operájához Jókai Irametullah c. szövegét választotta.
Elberton, város Georgia ószakamerikai államban, vasút mellett, gyapotiparralés kereskedelemmel, vasmvekkel, (1900) 3834 lak.
Elbeszélés, a) az írói eladásnak egyik alapformája, h) az elbeszél költészetnek egy határozottfaja. Els, általános értelmében az E. valamely
való V, költött történetnek lefolyása szerint és körülményeivel együtt való nyelvbeli eladása, mely
a leírástól abban különbözik, hogy nem szorítkozik
a küls ténylegesség ábrázolására, hanem az események oki kapcsolatát is f eltünteti.Mint irodalmi
forma, az B. az események eladásának drámai
formájától abban különbözik, hogy tárgyáról csak
értesít a költ, azt mint elmiilt történetet közli velünk. Körébe tartozik a történetírás, az élet- és
jellemrajzok, a regény, novella, mese, adoma, ballada, stb.

m-

Szoros értelemben B.-nek egy szépirodalmi
nevezünk, mely legközelebbi rokonságban a
regénnyel áll. Azonban csak egy bonyodalma van,
hse élettörténetének nem hosszabb szakaszára,
hanem csak egy eseményére terjed ki, kevesebb
személyt szerepeltet, kevesebb reflexiót bir meg,
epizódokat nem vesz föl, s egyáltalán mind bels
berendezése.mind küls terjedelme kisebb arányokban mozog. BgyszeiTi szerkezet, könny fejlesztés,
természetes hang és piperétlen eladás legjobban
fajt

megegyezik természetével. Az E. gyakran ölt
verses formát is, ez az ú. n. költi elbeszélés, mely
leginkább abban különbözik a prózaitól, hogy több
elemet fölvehet (az ily lirai elbeszéléseket
nagyon kedveli a modern költészet Lord Byron,
Moore, Puskin stb. után) s a nyelv benne költibb,
mint a prózai B.-ben. A költi E. neve alá foglalják különben az eposz és a ballada közé es öszszes verses epikai mveket (Toldi, Katalin, Szent
László füve, A fülemile stb. Aranytól, Kisfaludy
Sándor Regéi, és sok má8).L. még Novella,Begény,
Széppróza.
Elbeszél költészet vagy epikai költészet, 1.

lirai

:

Elbtns-Oberlandi csatorna

amelyen itt két vasúti híd vezet át. Normandia egyik legiparosabb helye, (1906) 18,729
lében,
lak.,

igen jelentékeny gyapjuszövkkel, fonókkal
különböz divatcikkek ké-

és festkkel, shawl és

szítésével, kémiai iparral, természetrajzi múzeummal; az évenként elállított iparcikkek értéke
meghaladja a 90 millió frankot. Iparának felvirágzása körülbelül egy század eltt kezddött. St.Etienne és Saint-Jean (a XV. és XVI. sz.-ból)
templomaiban szép üvegfestmények láthatók. B.
a középkor végén marquisság volt a Harcourt és

de Rieux-családok birtokában. 1581-ben hercegséggé emelték.
Elbeuf, francia hercegi család Guise Claude
herceg nyolcadik fiától, a lotharingiai Regiétl
(1536—1566) ered, aki az E. marquis címet
kapta. Ennek fia Charles (1556—1605) kir. fvadászmester és fistállómester lett, de mert részt
vett a Ligában, börtönre vetették. Elsszülött fia,
II. Charles (1596—1657), aki már E. hercege volt,
nül vette IV. Henrik francia király és- D'Estrées
Gábriellé törvénytelen leányát s megkapta a
picardiai kormányzóságot; de mert Richelieu
;

herceg ellen áskálódott, menekülnie kellett Franciaországból. Ennek öccse, ifenn" a Lambesc hercegi címet vette föl, de egyik ivadéka, Charles
Eugéne 1763. örökölte az B. hercegi címet. Bz
mint marsall 1789. emigrált s 1825. halt meg
Bécsben.
Elbing, 1. 18 km. hosszú /bZ?/o Nyugat-Poroszországban, hajózható lefolyása a Drausen-tónak.
A Weichsel nyugati ágával, a Nógattál a 6 km.
hosszú Kraffohl-csatoma köti össze. E. város közelében ömlik a Frissche Haffba, s addig kisebb tengeri hajókat is elbír.
2. E. (lengyelül Elhlong), város és az ugyanily nev járás székhelye Danzig porosz kerületben az B. partján, 8 km.-nyire a torkolatától, vasút
mellett, (1910) 58,631 lak., nagy gépgyárakkal,
amelyekben lokomotivokat, vasúti kocsikat, gzés gazdasági gépeket, torpedó- és egyéb hajókat,
:

különböz gépfelszereléseket

stb.

készítenek.

Em-

érdemelnek továbbá a len- ós vászonszövgyárak, gz- és fürészmalmok, br-, szesz- és
dohánygyárak. Gabona-, fa-, szén-, len-, vaj-, halés gyarmatárukereskedése igen élénk. A tiszta,
nagyobbára csúcsíves házakból álló városnak
Epika.
Elbe-Trave-csatoma, hajózócsatorna az Bibe rendes gzhajóösszeköttetése van Danziggal, Köés a Lübeck közelében torkolló Trave folyócska nigsberggel és Stettinnel. A templomokon kívül
között. Lauenburgnál veszi kezdetét, egy darabig csupán a városháza s néhány középület érdemel
a Delvenau medrében halad, majd a möUni tó említést, míg az emlékszobrok közül a hadiemvize táplálja, azután a régi Stecknitz-csatoma lékm és Schichau iparosnak, a város egyik jóirányát követi, mígnem Gemmin közelében, 4 tevjének 1900. leleplezett szobra. E.-t 1237.
km. -re Lübecktl, a Traveval egyesül. Egész lübeckiek alapították 1454. lengyel fenhatóság
hossza 67 km., szélessége 22 m. s mélysége 2'5 alá került 1772. porosz birtokká lett.
Elbingerode, város Hildesheim porosz kerüm. 9 zsilip segítségével hidalja át az Élbe (4'66
m.) és a Trave (11-5 m.) között lev magasság- letben, 11 km.-nyire Wernigerodetól, a Harzkülönbséget. A csatorna megépítése 1895— 1900-ig hegységben vasút mellett, (i9io) 2840 lak., jelentartott s a 24.797,000 márka költségnek egyhar- tékeny vasércbányákkal és egy ersség romjaival.
Elbing-Oberlandi csatorna, mesterséges haharmadát Poroszország, a többit Lübeck viselte
fleg az utóbbira nézve volt életkérdés az új ha- józóút K.-Poroszországban, összeköti az oberjózóút, mert a Kaiser Wilhelm-csatorna a Keleti- landi tavak vidékét a Drausen -tóval és így Eltenger kereskedelmét mindjobban Hamburgban binggel. 1844— 76-ig épült. Kiindul a Drausen
tóba épített 1242 m. hosszú mólóból és 5 zsilip
összpontosította.
Elbeuf város Seine-Inférieure francia dépap- segítségével Hirschfeldig 13-8 m-t emelkedik;
tementban, Rouentól 21 km-nyire, a Szajna köze- innen az oberlandi tavak platójához négy
lítést

;

;

,

—
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lejt vezet föl, amelyeken a hajókat ketts vágánya, viziervel hajtott vasút vontatja föl és
le. A tavak vizének mesterségesen kellett a nívóját mind 99'4^ m.-re tenni. Összeköti a Pinnau,
Sami'odt, Röthloff, Bárting, Krebs, Zopf, Duben,
Geserich stb. tavakat, többször elágazik, mellékágainak egyike a Visztulába öml Drevenz folyóval is közlekedik. Teljes hossza 140"5 km., ebbl
4r0'4 km. mesterséges mederben, a többi folyón v.
tavon vezet át. Szélessége 15 16 ra., mélysége
1"5 m. A tavak szabályozásával nagy területek
szabadultak föl.
Elbirtoklás (lat. usucapio ; longae possessionis praescriptio), a régibb elmélet szerint ú. n.

—

Elbocsátó levél

a telekkönyvben 3 évig be volt jegyezve, minden ellenmondás ellen teljes jogot nyert, ha jogszerzése eredetileg érvénj-telen volt is. Ma a
telekkönyvi E. intézményét nálunk a telekkönjrvi
törlési perek szabályozása pótolja (tkvi rendelet
148. és köv. §-ai).
E. útján lehet szerezni telki szolgalmai is. Ha
t. i. valaki bizonyos használati jogosítvánjrt (nem

pusztán a szomszéd szívességébl, nem is alattomosan vagy ehiézésbl, hanem jogul igényelve
azt) 32 esztendn át békén gyakorol ezzel megszerzi az illet használatnak megfelel szolgalmi
jogot 8 annak telekkönyvi bejegyzésére a tulajdonost perrel is szoríthatja.
jogszerz elévülés (praescriptio acquisitiva), ellenIngók E.-a is a fent eladott elvek megfelel
tétben a tulajdonképeni elévüléssel, melyet jog- alkalmazásával történik. Azonban az ingók E.-ára
fosztó elévülésnek (praescriptio extinctiva) nevez- az osztrák polg. tvkv. hazai hatályterületein 3 évi
tek, az idnek a jogok keletkezésére és megsz- birtokliís elenged, ha az elbirtokló a dolgot jognésére fontos tényezkénti elismerésén alapszik. szerz címen (justus titulus) szerezte (pl. vette,
Az B. eredeti szerzésmód, mely által a dolognak ^ándékba kapta) s csak azért nem vált a dolog
birtokosa annak tulajdonosává válik pusztán az- tulajdonosává, mert az átruházó sem volt tulajáltal, hogy a birtoklást bizonyos idszakon át és donos, vagy mert az átruházás érvénj'telen.
bizonyos körülmények között folytatta. Az E. fElbisztán, 1. Albi-sztán.
leg az ingatlanok tulajdonának szerzésére bir
Elbocsátás. í.E. az állumkötelékébl, amagyar
fontossággal.
állampolgárság megsznésének egyik módja. Az
Az ingatlan tulajdonjogát ugyanis telekkönyvi E. iránt béke idejében a törvényhatóság els
bejegyzés nélkül, a telekkönyvbe bejegyzett tulaj- tisztviseljének közvetítésével a belügjTniniszter
donos ellenére is. megszerzi az, aki az ingatlant (horvát bán), a katonai (tartaléki) kötelezettség32 évig sajátul bókén birtokolja. Sajátul vagyis ben állókra nézve azonban csak akkor határoza maga és nem másnak a nevében (tehát nem hat, ha a közös hadügyi, vagy a honvédminiszmint haszonélvez, vagy bérl, vagy az ingatlan- tertl elbocsátó levelet nyertek. A védkötelezettnak puszta használója). Békén mert ha a telek- ség alól még fel nem mentett 17 éven fölüliek
könyvi tulajdonos a bii-tokos ellen idközben pert csak úgy bocsáthatók el, ha törvényhatósági bizoindít az ingatlan kiadására (habár a pert nem nyítvánnyaligazolják, hogy elbocsáttatásukatnem
folytatta is végig), ezzel az E. félbeszak^. Félbe- azon okból kérik, hogy a védkötelezettség alul
szakad az E. akkor is, ha az ingatlant a telek- meneküljenek. Az E. feltételei egyébként, hogy
könyvben idközben a tulajdonosról másnak a a kérelmez rendelkezési képességgel bírjon, v.
nevére írták át (mert ez bizonysága annak, hogy hogy kérelméhez atyja, gyámja vagy gondnoka
a tulajdonos jogát gyakorolni akarta, holott az hozzájárult hogy adóval hátralékban nincs és
E. azon alapul, hogy a tulajdonos jogáthallgatva hogy se büntet vizsgálat, sem még végre nem
veszni engedi).
Nem birtokolja el az ingatlant, hajtott büntet ítélet hatálya alatt nem áll Háború
aki rosszhiszem, vagyis aki már a birtoklása esetében a minisztérium elterjesztésére az E. fekezdetén tudta, hogy jogtalanul jutott az ingat- ll a király határoz. Az E. kiterjed a férfi együtt
lanhoz. Van azonban olyan nézet is, hogy 32 év kiköltözköd csatádtagjaira is. Az E. hatályát
alatt a rosszhiszem birtokos is elbirtokolja a veszti, ha a kiköltözés egy éven belül meg nem
nála lev dolgot, kivéve, ha büntetend cselek- történik (1879. L. t.-c. 21-29. §.).

—

:

:

:

;

;

—

mény

útján jutott annak birtokába.

eldnél

A

birtok-

id a

blrtokutódnak is javára
számít, ha az ingatlan birtokát amattól örökölte
vagy az azt reá átruházta. Természetesen az elbirtokló javára számít az az id is, amely alatt
az ingatlan más kezén volt ugyan, de az elbirtokló nevében (pl. haszonbérbe adta). Aki az ingatlant elbirtokolta
pert indíthat a (névleges)
telekkönyvi tulajdonos ellen, hogy az ingatlant
ö reá írják át. Ha ez a (névleges) telekkönyvi
tulajdonos az ingatlant az E. befejezése után
eltelt E.-i

:

osztrák polg. tvkv. 1467. §-án alapuló intézmény,

mely

—

gett

— alkalmazottaknál, ideiglenes

díjnokoknál

vagy napidíjas szolgáknál foroghat fenn. Hasonlóképen minden elzetes eljárás nélkül elbocsáthatók az államszolgálatból a gyakornokok is.
Elbocsátó imák, a gör. szertartásban az isteni
hogy tisztelet végén közvetlenül az áldás után v. eltte

másra irattá át e másiknak is trnie kell,
jogának félretételével az elbirtokló jusson a telekkönyvbe. Az osztrák polgári törvénykönyv hazai
hatályterületein az E. ideje 30 óv. Az államkincstárral szemben 100 év, az egyházzal szemben 40
év kell az E.-hoz.
Szokás beszélni telekkönyvi jB.-ról is. Ez az
:

2. E. az áUamszolgálatból. Az állandóan alkalmazott állami tisztviselk szolgálatának megsznése a nyugdíjazással, esetleg a büntet vagy
fegyelmi bíróság által kiszabott hivatalvesztés
által következik be. E. ezek szerint csupán az
ideiglenesen
valamely munka teljesítése vé-

szerint az, akinek jóhiszemben szerzett joga

mondott, a bold. Szüzet és a szentek közbenjárákér imák. Elbocsátóknak neveztetnek, mert
azok után a hívek a templomból eltávoznak.
Elbocsátó levél (lat. dimissoriiim) így hívták
a római császárság korában azt a diplomát, melyet rendesen a 20. évi szolgálat után nyugalomba
vonuló légionárius katonának kézbesítettek és
melyben sok évi hségét, meg érdemeit felsorolsát

—
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nagyon különböz képzetek közt valami gondolati egyezésre bukkanunk, itt a szó egyez, vagy
Elbogen (csehül Löket), rénoB Falkenau cseh- rokon hangzása társít igen különböz képzeteországi keriileti kapitányságban, egy magaslaton ket. Az éle ártalmatlan mulattató játékból veszeaz Éger partján, amelyen lánchíd vezet keresztül, delmes fegyverré válhatik, ha a gúny erejével
vasút mellett, (1910) 4059 lak., híres porcellángyár- támad s embereket, szokásokat, intézményeket
ták. (Missio honesta.) Ilyen B.-et
láltak már többet.

hazánkban

is ta-

:

üveg- és kémiai iparral Stein B. nev régi
amelyet jelenleg fegyházul használnak. B. bamaszéntelep középpontja, amelyben
évenként mintegy 200,000 1. barnaszenet bányásznak. Bgykor Németországhoz tartozott II. Ottokár Csehországhoz csatolta. 1621-ben a bajorok,
1632. a szászok ostromolták meg.
Elbnisz (az ókorban Strobylos, karacsaj néven:
Minghi-Tau a. m. Fehérhegy), a Kaukázus legmagasabb csúcsa, Kubán és Terek tartományok
határán. A. vízválasztó fögerinctöl északra kiágazó, 2498 m. magas talapzaton áll mint kettscsúcsú andezitvulkán a történelmi idk óta nem
mködött, krátere beomlott, csak két kiálló csúcs
maradt meg belle, az egyik 5629 m., a másik
5593 m., a kettt 350 m.-rel mélyebb szakadék
választja el. örök hóval van borítva, de glecserei
aránylag rövidek, mert mind egy közös firngyüjtbl táplálkoznak. Legszebb köztük a Baksan,
amelynek vizébl ered a hasonló nev folyó többi
glecserei részben a Kubán, részben a Malka felé
adják le v^izüket. Környezete sokkal alacsonyabb
s ezért 250 km.-re is ellátszik. A nép nem meri
megközelíteni, mert hitük szerint a gonosz szellemek laknak rajta, akiknek fejedelme a dzsinpadisah. 1829-ben orosz katonai expedíció jujott
fel rá elször; azóta több angol, 1884. pedig hazánkfia, Déchy Mór, akinek 3 kötetes munkája
(Kaukasus, Berlin 1905) magyar nyelven is megral,

;

kastéllyal,

;

;

;

jelent.

Elbsandsteingebirge (Elhei homokköhegység
Gseh-szász homokköhegység), vízszintes táblákban települt krétakori homokk-plató Drezda,
Bautzen szász kerületekben és Csehországban
az Bibe szép kanyon- völgyben tör át rajta, midn
V.

Csehországból Szászországba folyik. Nagyobb részét Szász-Svájcnak

(1.

0.)

hívják.

ElbuTZ {ElbHrsz,Alburz\imntegY 650 km.hoszszú hegység Perzsia É. -i részében,Gilan ésMazenderan tartományokban, 25— 60 km.-nyire a Káspitengertl; a nagy részében csiUámpalából, jura- és

nummulitmészköböl áUó hegység a Dema vendben
(1. 0.) éri el legnagyobb magasságát. Több párhuzamos láncból áll, amelyeknek gerincmagassága
2900—4800 m. s keresztben álló szakadékok mentén hatolható át. Egyetlen nagyobb folyója a
Kizil-Uzen. B,-i részében legalább ötször annyi
amott számos patak roéri, mint a D.-iben
han le róla és sr, csaknem trópusi erdk takarják; emitt kopárok a lejti. Csaknem minden
részében találhatók rajta petróleum- és naftaforrások. V. ö. Tietze, Über die Tektonik des Albursgebirges Jahrb. der k. u. k. geol. Reichsanstalt
(1887) Buhse, Die Flóra des Alburs u. der Kaspis^hen Südküste (Eiga 1900).
Éle (észt., németesen vicc), az elmének gyönyörködtet játéka, mely látszólag teljesen különböz
képzetek közt bizonyos távoli egyezés alapján kapcsolatot teremt s ezáltal meglep s nevettet
hatást kelt. Fajai a tárgyi éle s a szójáték, ott

es

;

;

nevetségessé igyekszik tenni. L. még Komikum
és Nevetséges.
Elcano, Jüan Sehastian, az els, aki a Földet
körülhajózta, születésére nézve baszk Guetania
(Guipuzcoában) kikötvárosból származott, megh.
1526 aug. 4. 1519-ben a Concepcio hajón részt
vett Magalhaes földkörüli útjában. Bnnek halála
kormányozta a hajóscsapat
után, 1521 ápr. 27.
utolsó két hajóját a Filippinektl a Molukki-szigetekig, ahonnan a «Victoria» hajón a Jóreménység fokán át visszatért Spanyolországba. A második hajó, a «Trinidad» a Molukki-szigetekbl a
Csendes-óceánon át akart visszatérni, de ez csak
B.-uak sikerült, miután a Földet 17 emberével 18
nap hiján 3 év alatt els ízben teljesen körülhajózta. V. Károly király a visszatért B.-t nagy kitüntetésekben részesítette. 1525-ben B. újból tengerre kelt a Molukki-szigetek felé. A hajócsapat
7 hajója közül csak négy jutott a veszedelmes Magalhaes-szoroson át a Csendes-óceánhoz. Bz útjában halt meg B., kinek 1801. Guetarr iában emelt
márványszobrát a város bombázásakor elpusztították; 1861. új bronzszobrot emeltek neki. V. ö.
Discorso sobre Colon y Jüan Seb. de B. a Boletin
de la Soc. geogr. (Madrid 1879).
Elche (ejtsd elese), a régi llici, város ós járási
székhely Alicante spanyol tartományban, a Vinalopo balpartján, (1901) 27,308 lak., akik eszpartofübl köteleket és zsákokat készítenek és pálmafákat termesztenek.mely éknek részint gyümölcsét,
részint ágait adják el; különösen virágvasárnapjára a 15 km.-nyire fekv santa-polai kikötbl
viszik ki Angol-, Francia- és Olaszországba is. Az
alacsony, lapos fedel, arab stílusban épült és
egészen afrikai külsej házakból álló város régi
falaiból máig is fenmaradtak egyes maradványok,
és megvan a régi börtöne, a Calandura is.
Elchingen (Oherdchingen), egykor birodalmi
kiváltsággal bíró bencés-apátság Svábföld bajor
kerületben, 8 km.-nyire Ulmtól a Duna közelében.
1803-ban került Bajorországhoz mellette vannak
Oberelchingen és Unterelchingen nev faluk. 1805
okt. 14. a Ney vezérlete alatt álló franciák itt
verték meg az osztrákokat e vereségnek következménye az ulmi kapituláció volt.
El Cobre, bányahely Cuba szigetén, Santiago
de Cuba mellett.
Elcövekelés, bányamértéknek (bányateleknek)
;

:

;

;

elhatárolása felszínen határkövek felállítása által.
A bányatörvény 64. s köv. §-ai szerint, ameny-

nyiben a bányamegyei alapszabályok mást nem
rendelnek, a bányamérték (bányatelek) az adományozás jogerejüvó válta után legfölebb egy év
alatt, a szomszéd bányabirtokosok és kutatási vállalkozók, valamint a földbirtokosok meghívása
mellett, az adományozási okirathoz és a fekvési
a felszínen
térképhez képest felmérend s künn
elcövekelend. A bányahatóság ez iránt hiva-

—

—

•

A határkövezés teljesítésérl
a határkövek pontos leírása mellett jegyzkönyv
talból intézkedik.

—
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szerkesztend, a határkövek fekvése pedig a fekvési térképen is feltüntetend. A bányahatóság a
megersített jegyzkönyvet a birói hatósággal
közli a bányakönyvbe leend beiktatás v^ett.
Elcsábítás, 1. Kerítés.
Elcsavarás. Ha egyik végén megersített pálcát a szabad végen olyan alakváltozásra kényszerítünk, mely a részecskéket a hosszirány, mint
tengely körül eltolja, E. jön létre. Ugyanaz történik, ha egyik végén megersített, függ drótot,
zsineget, pálcát az alsó szabad végén megterhelünk s aztán saját hossztengelye körül elforgatunk. Az E. szöge annál nagyobb, mennél nagyobb
a forgató erpár nyomatéka, mennél hosszabb az
elcsavart pálca vagy drót s mennél vékonyabb az.
Az elcsavarási szög a drót keresztmetszet-sugarának negyedik hatványával visszás arányban
áll s azonkívül függ az elcsavart drót v. pálca
anyagi minségétl is. Az E.-t a fizikában kis erk
mérésére használják. L. Csavarási mérleg.
Elcsészésedés inY. ,sepalodia. viresceJitia pro
'parte), a virágrészek átalakulásából támad, ha
t. L a virágnak valamely része v. az elólevél a
csésze (calyx) alakját ölti magára. A zöld rózsa
pl. B., vagyis a virág többi részének elzöldülése

áUdakul^) ha pedig az ellevél lesz
nagyobb vagy csészealakú, ekkor ez haladó át(hccnycdló

;

—

Bleá

köt, 195 km. hosszan, 17

zsilippel

csatomázva

van. A Müritz-Havei csatorna Havellel köti össze.
Eldeidi, Árpádkori magyar személjmév. Kétszóséget sem szenved, hogy a mai eldöd,

dd

nak

meg.
Eldena, falu Stralsund porosz kerületben, 5
km.-nyire Greifswaldtól, a Keleti-tenger partján,
(1910) kb. 800 lak., tengeri fürdvel s egy régi ciszfelel

apátság romjaival.
Elder, 1. John, angol mérnök, szül. Glasgowban
1824 márc. 8., megh. Londonban 1869 szept. 14.
Glasgowban géptani eladásokat hallgatott, u. o.
Napier malomépítészeti intézetében mködött, 3
éven át Napier gépgyárának rajzirodáját vezette
s 1852. a Randolph, Eliot és társa cég tagja lett,
E. volt az els, ki a compound-gép becsét felismerte és azt nagy haszonnal hajógépként használta. A gépen eszközölt javításaival elérte azt,
11 kg.
hogy óránkint és lóerönkint csak
szénre volt szükség. A kormánytól 1865. kürt pályázat alkalmával az ö három cilinderes compoimd-gépei a dörzsölödésnél alegcsekélyebb veszteségüek voltak és a legkisebb mennyiség szenet kellett rájuk felhasználni. V. ö. lUmkine, Meterci

09—

moir of John B. (London 1872).

E; Thomas,

sir, ausztráliai n^ykereskedö
1818. Kirkcaldyban (Skócia), megh. Adelaideben (Ausztrália) 1897 márc. 7. 1854rben kivándorolt
Dél-Ausztráliába, kiterjedt gyapjukereskedelmet
zött és nagy földtertüeteket szerzett. Ó honosította meg Ausztráliában a tevét. 1873. fölszerelte
Warburton expedícióját, Gossenek pedig adta a
tevéket s fedezte a Ross- és Elder-expedició költ2.

sztll.

alakulás.
Elcsi V. ücsi (török) a. m. nagykövet, fleg
idegen hatalmak küldöttei. Az újabb nyelvben
egyre ritkább használatú szó, helyette inkább az
^yenló érték és jelentés szefir szót használják.
Elcsontosodás (lat. ossificatio), bizonyos szöveteknek, amelyekben normális körülmények kö- ségeit.
Eldorádó, El Dorado, a hagyomány szerint
zött nincs csont, fleg kötszövetnek csonttá való
átalakulása. Leggyakoribb a gége, légcs és mitikus ország Dél-Amerikában, amelyet a régi
bordaporcokban, a csonthártyán, az izomközti utazók a benszülöttek elbeszélései szerint az Amakötszövetben, a kemény burkon, egyes dagana- zon és Orinoko közti vidéken kerestek. Az ortokban. Megjegyzend, hogy a normális csont is szág közepén áll egy város, Manoa del Dorada,
kötszövetnek és porcszövetnek E.-ából szár- amelynek házai aranylemezekkel vannak födve,
kövezete pedig drágakövekbl kirakva ide memazik.
El Cuzco, departemento és ennek fvárosa nekültek az inkák utódai, akik mindennap friss
Peruban, 1. Cuzco.
aranyporral hintették be testöket és színaranyból
Elda, város Alicante spanyol tartományban, 6 készült palotában laktak. Ezt a legendát alkalkm. -nyíre Monovartól, a Vinalopo és vasút mel- masint Orellana spanyol hajós hozta forgalomba
lett, (1901) 6131 lak., eszpartof onással, ecet- és pa- s vele többeket csalt Dél-Amerikába fölfedez
pírgyártással. A város fölött egy régi vár tekin- utak megtételére ilyenek voltak Speier György
télyes romjai láthatók.
(15.36), Hutten Fülöp (1541), Walter Raleigh (a
Eldad és Médad, két férfi a Mózes által kiren- XVI. sz. vége felé), Keinús Lrinc (1596), Horsdelt hetven tagot számláló vének gyülekezetébl. mann Miklós (1740) és Santos Antal (1780). A
Egy alkalommal azt a panaszt emelték ellenük monda onnan eredt, hogy a perui inkabírodalom
Mózes eltt, hogy a nép közé vegjülnek és a tá- fejedelmei felavatásuk napján Parimé nev szent
borban prófétai mködést fejtenek ki, amihez a tavuk partján öltözetlenül aranyporral hintettek
panasztev szerint csak Mózesnek volna joga. be, hogy ragyogjanak mint «a nap flai» (El doMózes a panaszt a következ szavakkal utasítja rado
az aranyos, t. i. ember.)
vissza «Bár az Örökkévaló egész népe próféta
El Dorado, county-székhely Kansas államban
volna». E. nevet visel egy most már nem létez (Északamerikai Egyesült-Államok), az Arkanzsidó apokaliptikus munka, melyet az ókeresz- sasba öml Walnut River és vasút mellett, gatény iratok az Üj-Testamentum apokrifái közé bonaterm vidéken. Lak- (i9oo) 3466.
soroznak.
El Dzsem, 1. Dzsem.
Elde, az alsó Élbe jobboldali mellékvize MeckEl Dzsoi, 1. Dzsuf.
lenburg-Schwerin nagyhercegségben; Köbeitl
Elea, 1. ókori görög város Magna Graecia v.
12 km. -nyíre ered átfolyik több tavon Eldena Al8ó-Itáliában,melyet450 körül Phokaea menekül
közelében 2 ágra szakad az Új-E.-re, amely Dö- lakossága alapított a Tyrrheni-tenger parsán, Pomitznél, és ó-E.-re, amely Mecklenburg határán sidonia (Paestum)-tól délre. E.-ban született és
torkollik. Az elbbinek torkolata kitn téli ki- tanított Zeno, az eleai bölcseleti iskola alapítója.
:

;

=

:

:

;

:

:

!

—
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várost Veliának nevezték romjai a
della Brucca mellett vamiak.
2. E., 1. Elaia.
Eleaiak, eleaták, az eleai iskola (1. o.) hívei.
Eleai iskola, a görög Sokrates ellötti filozófiai irányok egyike, melyet az Elea alsó-olaszországi vár )sba költözött Xenophanes alapított
8 mely körülbelül 540—460. Kr. e. virágzott.
Legnagyobb alakja az iskolának a rendszer kifejtje, az eleai Parmenides, mig az eleai Zeno
és a számoszi Melissos inkább polemikusán támogatták a rendszert. Az eleai világfelfogás az
elvontság igen magas fokára emelkedett. Ellentétben az ioniai iskolával, az eleaiak, fleg Parmenides szigorú formulázásában azt tanítják, hogy
nem az érzékek útján ismerhetjük meg a való
világot, mert ezek csak a látszatot, mely csal
és ámít, mutatják, hanem a gondolkodás segítségével. Amit gondolkodás útján ismerünk meg,
az való, az van. S ez elv keresztülvitelében a
végletekig menve, a legparadoxabb nézetektl
sem rettennek vissza. A világ egy és egységes
tanításuknak magva tehát minden, ami ezzel ellenkezni látszik, a dolgok sokasága, változása,
;

mai Castellamare

—

;

mozgása, összetettsége, csalfa

látszat.

Elefánt
amit termelnek, de a gyapjuárak hanyatlása
eltt 00125—00177 mm. átmérj gyapjút is
állítottak el, s azt finomsága szerint super-E.
(SE.), super-E.-plus (SE-f-.) és super-E-plusplusnak (SE+-(-.) nevezték. Az E.-t els (El.)
és második (E2.) E.-ra osztják fel. El-nek akkor
mondják a merinogyapjut, ha a pászmák (1.
Fürt) 26—28 göndörödést, E2-nek, ha 24—26
göndörödést képeznek 25 mm. hosszúságra. A
durvább gyapjúnál még a következ finomsági
fokozatok vannak prima (I.), secunda (II.), tertia
(III.) és quarta (IV.). L. még Merino.
Electi (lat.) a. m. kiválasztottak az ezoterikusok a manichousok szektájában. A katechumenek (1. 0.) egyik osztályának is neve.
Electio (lat.) a. m. választás eleciiv, választás útján történ.
E., származástani kifejezés
a seledióval szemben. A természetes kiválogatás
(selectio, 1. 0.) nem hoz létre új alakokat, csak
:

;

—

;

megrostálja a meglévket és a legalkalmatlanabbakat pusztulni engedi, az E. pedig kiválogatja
a legalkalmasabbakat (De Vries). Selectio a fajfenntartást célozza, az B. pedig az egyének kiválogatását (Kuyper). L. még Elektiv anyag-

Zeno fleg csere ós Eliminaüo.

e látszat dialektikai földerítésén fáradozik (Achilles ós a teknsbéka, stb.). Az eleaiak töredékeit
összegyjtötte Mullach (Fragm. phil. graec. I., Paris 1860). A pseudo-aristotelicus munkáról: De
Melisso, Xenophane' et Gorgia, v. ö. Bergk, Commentatio de Aristoteles libello de X. Z. et G. (Marburg 1843). Ujabban mintaszeren kiadta a töre-

dékeket Diels, Fragmente der Vorsokratiker
griech. u. deutsch (1903).
Eleai-öböl, Kis-Azsia Ny.-i partján, Elea aeol
város eltt elterül jól védett öböl, amelybe a
Kaikosz folyó torkollik. Az ókorban Pergamonnak volt a kikötje.
Eleázár, Áron fpap fia ós utóda. A palesztinai
arameus nyelvben a név Leázár v. Lázárrá változott, A késbbi zsidó írástudók közül is többen
viselték ezt a nevet. A legkiválóbbak közülök E.
ben Azarja (a II. sz. elején), aki a patriárchai
méltóságot is viselte, E. ben Sammua és E. ben
Jákob, aki egy fontos vallástörvényi gyjteményt
készített, továbbá az erkölcsi tanításairól híres
B. Hakappar (II. sz. Kr. u.). V. ö. Bacher, Die
Agada der Tannaiten (Strassburg, I. és II. kiad.).
Eleázár ben Kalir, híres zsinagógai költ,
Olaszországban ós Palesztinában élt 900 eltt, ó
honosította meg a héber költészetben a rímes verset. Templomi énekei megtöltik ma is a zsidó ün-

Elector (lat.) a. m. választó; választófejedelem. Eledoratus, választófejedelmi méltóság.
Electra, 1. Elektra.
Electra (állat)., a rovarok (Insecta) osztályán
belül a kétszárnyúak (Diptera) rendjébe tartozó
nem. A borostyánkben fordul el megkövesedve^
de itt is ritkán.
Electricltas (gör.-lat.) a. m. elektromosság,
villamosság.
Electrides insulae (gör.), így nevezték az
ókorban a borostyánk eredetének pontos megismerése eltt azt a szigetcsoportot, melyet az
Adria É.-i részébe, eleinte a Po torkolata elé,
majd a Quamero tájára helyeztek, ahonnan a
borostyánkövet kezdetben származtatták.
Electroplate (aiig ejts: piét), így nevezik
az ezüstözött alpakkát (1. 0.).

—

,

Electropnnctnra,

Electmm

(lat.)

a.

1. Acupunctura.
m. borostyánk. L.

még

EleJctron.

Electnarinm, lekvárszerü, pépes gyógyszerkészítmények neve, melyek különböz növényi
poroknak és méznek, gyümölcsnedveknek, szirupoknak keverékébl áUanak

és

szántak.
Eledel,

bels használatra

1. Élelmiszerek.
Eledone(áiiat),a kótkopoltyús lábas fejek (Cenepek imarendjét.
phalopoda, Dibranchiata) rendjének egyik neme.
Elec, orosz város, 1. Jelec
Nyolc karján a szívókorongok csupán egy sorban
El-Echmln, 1. Achmim.
rendezdnek. Egyik faja, a pézsmás polip (E. tnoElecke (növ.), 1. Limnanthemum.
scJiata L.) ers mósuszilíatot terjeszt. A Földközitengerben fordul el csupán az Adriában mindeElecs (növ.) a. m. virágkáka, 1. Butomus.
Élecs, az oxidulok hibásan képzett, ma már nütt közönséges, rendesen 10—100 m. mélységben
nem használatos magyar neve.
az iszapos fenéken tanyázik. Húsát OlaszországElecske, kisk. Nyitra vm. galgóczi j.-ban, (1910) ban a szegényebb néposztály eszi.
Elefánt (Elephas), a Patások (TJngulata) rend949 tót és magyar lak., vasúti állomás, postaügynökség, táviróhivatal.
jébe, az orrmányos emlsök (Proboscidea) alElecta (lat.) a. m. kiválasztott, a merino- rendjébe s az Elefántfélék (Elephantidae) csagyapju azon finomsági fokozata, melynél a gyapju- ládjába tartozó állatnem. Az elefántok a legszál átmérje 0-0177— 0'0203 mm. között válta- nagyobb szárazföldi emlsök. Testök vaskos,
kozik. Jelenleg általában ez a legfinomabb gyapjú.
otromba nyakuk rövid fejük a homlok- és fal
;

;

;

—

Elefánt
csontokban

lev

terjedelmes üregektl mintegy

orruk hosszú, Í2aiios, nagyon mozgékony és fogásra is alkalmas orrmánnyá njTílt
meg szemeik kicsinyek kéi^es brlebenyekhez
hasonló füleik n£^'ok. Fogazatuk nagyon sajátszer a fels állkapocsban két hatalmas agyar
van, mely az emlsök metszfogával egyértékú ;
szemfogaik nincsenek s állkapcsuk mindegj'ik
felében rendesen csak egy óriási zápfog van
zápfog a rágásban elkoködésben ha a
pott, a hátrább lev tartalékfog nyomul helyébe
ée a hasznavehetetlen régi fogat tíszorítja ; ez a
fogváltás 5-ször ismétldik, úgy, hogy az E.-nak
egész élete folyamán 24 zápfoga van, vagyis a
két fels metszfog hozzászámitásával 26 foga
felpuffadt

;

;

;

;

:

m-

mköd

—
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Elefánt

E. rágó lapján szalag-, az afrikaién rombus alakú
redket alkotnak. Lábaik meglehets magadak,

rendid vül vaskosak az ázsiai E.-nak elüls lábán
5, a hátulsón 4, az afrikainak eliU 4, hátul csak
3 patája van farkuk a térdhajlásig ér s végén
drótszerü sertékbl álló bojtot visel. Egy pár emljük a két els láb között, a mellen van. Brük vas:

;

tag, kérges, a jelenleg élké csaknem egészen csupasz, csak gyéren szétszórt serteszer szröket
visel. Méhlepény ök övalakú (zonaplacenta, l. Méh-

lepény), yemhességiik ideje 20*/j hónap. Az E.-ok
egy borját ellenek s ezt kb. egy évig szoptatják

20 éves koruktól kezdve szaporodásképesek, de
nagyságukat csak 35 éves korukban érik

teljes

vFt*^
Afrikai elef&nt.

Indiai elefánt.

van; az agyárak nem váltódnak ki, gyökerük
ugyanis alcdról nyitott, folytonosan tovább nnek,
ezért a vén egjéneknek vannak a legnagyobb
agyarai. A nstények gyakran agyartalanok, st
az indiai E.-ra nézve ez éppen szabály de Indiában a hímnek .agyarai sem fejldnek ki mindig
a ceyloni E.-ok hímjei is csaknem kivétel nélkül
agyartalanok. Az afrikai E.-ok agyarai általában
nagyobbak, mint az indiai E.-okéi ; az elbbiek
agyarai 2-327 m. hosszaságnak és 40— 144-5 kg.
súlyúak,az indiai E,-ok agyarai ellenben csak ritkán hosszabbak 16 m.-nél s ritkán érnek el 20
kgi.-nál nagyobb súlyt A kihalt mammuth agyarai 3— 4 m. hosszúságnak. A zápfogak számos
harántul álló lécbl vannak összetev, melyeket íogcement foglal össze s amelyek az indiai
;

el;

nek

a vad E.-ok mintegy 150 éves életkort érel. Táplálékuk növényekbl, fleg a fák lomb-

jából áll.

Az E.-ok Afrika

és Ázsia forró égövének bö

viz erdségeiben 30—300 egyénbl álló csordákban élnek, amelyekben rendesen egy hímre 6—8
nstény esik. Félénk, békeszeret, jámbor természet állatok, amelyek óriás erejüket s agyaraikban áUó hatalmas fegyverüket csak önvédelemre
kényszeritve használják minthogj* társaságban
élnek s egy-egy E. sokat fogj-aszt, legelés közben
pedig sok növényt tapos le, a rizsföldekben, cukor-, kávé- és egyéb ültetvényekben néha nagy
kárt okoznak, de bátortalan természetüknél fogva
az ültetvényektl könnyen távol tarthatók. Az
B.-ok könnyen szelidlthetök, rendkívül tanúié:

—

Elefánt

konyak

Indiában a szelídített E.-okat sidháziállatot tartják s igavonásra,

s

tl fogva mint

teherhordásra, vadászatra, st háborúban harci
célokra is használják azonban szorosabb értelemben vett háziállatokká mégsem váltak az
;

B.-ok, mert fogságban nem szaporodnak s vad
B.-okatkell elfogni ós szelídíteni. A fiatal korukban
szelídített B.-ok sokáig élnek Indiában a fiatalon
megszelídített B.-ok életkorát átlagosan 80 évre
vilábecsülik. Sziámban a ritkaságszámba
gosabb szín V. világos tarkázatu ú. n. fehér
B.-okat, mint Buddha megtestesüléseit, szentnek
tartják s ápolják. Az B.-okat brükért, húsukért, de
;

men

"fleg agyaraikért, melyek elefántcsont (1. o.) néven
jutnak kereskedésbe, nagyban vadászszák s mármár attól lehet tartani, hogy az oktalan pusztítás
elbb-utóbb ezt a hatalmas vadat is kiirtja. Az B.
vastag, jó ers brt szolgáltat húsát a marhahúshoz hasonlítják, csakhogy annál durvább rostú és
szívósabb Ízletesnek mondják nyelvét, szivét s
a lábából készített levest.
A jelenleg él B.-nak két faját ismerjük. 1.
Ázsiai V. indiai E. (Blephas indicus I j.) Feje magas,
homloka homorú, fülei aránylag kicsinyek, zápfogainak lemezei keskenyek, a rágó lapon hullámzatos szegély zománcredket alkotnak; elüls
lábai 5, a hátulsók 4 csülköt viselnek. Kintt hímek
egész íesthossza az orrmány végétl a fark végéig
7 m., ebbl 2 m. az orrmányra, lö m. a farkra
esik ugyanily hímeknek vállmagassága 3 m. súlya legalább is 4000 kg. A nstények kisebbek s
testsúlyuk is a hímeké mögött marad. Hazája Blés Hátsó-India, a Malakkai-félsziget, Ceylon, Szumatra és Bomeo, de ez utóbbi szigeten már meglehets ritka. 2. Afrikai E- (B. africanus Blumenb.).
Feje az indiaiénál alacsonyabb, homloka domború,
fülei igen nagyok, zápfogainak lemezei valamivel
szélesebbek s kisebb számúak, mintáz indiai B. lemezei a rágólapon rombusalakú zománcredket
alkotnak mells lábai 4, a hátsók 3 csülköt viselnek. Kintt hímek egész testhossza eléri a 8 m.-t,
ebbl 27 m. az orrmányra, 1-3 m. a farkra esik
ily hímek vállmagassága 4 m., testsúlya 6000 kg.
Hazája Közép- Afrika a Fokföldön már kipusztult;
leggyakoribb a d. sz. 22. fokától az é. sz. 15. fokáig.
A jelenleg él B.-okat a harmadkorban az óvilág
területén több más faj helyettesítette, amelyek,
zápfogaikat tekintve, részint az indiai, részint az
afrikai B.-tal rokonok. Az elbbiekhez tartozik
az E.antiquus, E. primigenius, E. Falconeri, az
utóbbiakhoz az E. mericiionalis, E. priscus, E.
insignis- Mindezek közül legismertebb a hosszús a legnagyobb afrikai B.-nál is nagyobb E.
primigenius, az ú. n. mammut, mely az semberrel
együtt élt 8 csak az ember megjelenése után pusztult ki. Azs-B.-ok között voltak aránylag kicsiny
termetek is ilyen volt a máltai EFdkoneri, mely
csak borjunagyságot ért el. Az Elephas-nemet a
harmadkor korábbi szakaiban a Mastodon-nem helyettesítette s alig szenved kétséget, hogy az ifjabb
E.-nem a régibb Mastodon-nembl fejldött.
Elefánt (Elephanth, Elevanth), a XIII— XIV.
sz.-ban divatozó magyar személynév, mely a
szintén használatban volt Olivant névnek felel
meg. így pl. a nyitravmegyei geurudi nemesek
közt 1293— 98-ig említtetik Blaphanth fia Péter,
;

;

;

;

;

;

;

szr

;
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1337. pedig Poghi Pál, vasvmegyei
találjuk Blevanth néven.

Elefánt, községek,

1.

nemes apját

Felselefánt, Alsóele-

fánt.

Elefanta, sziget,

1. Elephanta.
Elefántagyarcsiga, 1. Dentalium.
Elefántalmafa (növ.), 1. Feronia.
Elefántbogár (Megasoma elephas Fábr.), a
lemezes csápnak családjába s az óriás bogarak
csoportjába tartozó középamerikai bogár, 10—13
cm. hosszú, A hím homlokán egy vastag, ers,
hegyén viUásan ketté osztott szarvszer nyúlványt visel van ilyfajta, de már kisebb nyúlvány a nyakpajzson is jobbra s balra a meUs
széle szögletén s egy a közepén. E három nyúlvány is ketté osztottan végzdik. Eokona a nálunk is él egyetlen óriás bogárnak, az orrszarvú bogárnak (Oryctes nasicornis L.), de ez
valóságos törpe hozzá képest.
Elefántcickány (Macroscelides, áuat), 1. Orr;

mányos ckkány-félék.
Elefántcsont, az elefánt agyarainak fehér,
gyengén sárgás, kissé áttetsz, világosabb és sötétebb hullámvonalakkal ellátott anyaga. Felsúlyos, igen kemény, de azért rugalmas
a levegn megsárgul, faragásra és esztergályozásra igen alkalmas. Az B.-t klórkálival, alkohollal és terpentinnel fehérítik, tajtékkövel és
bécsi mésszel csiszolják, aranyozzák, ezüstözik
és festékoldatokban való fzéssel színezik. A legjobb B.-ot India termeli, kevésbbé jó az afrikai
elefánt agyara; az ásott vagy kék B., mely
a vízözön eltti mastodonnak vagy mammutnak

tnen

az agyara, a legkevésbbó jó. Az B.-hoz hasonló a
víziló és a rozmár agyara is, mely mint B. kerül
a forgalomba. Az B.-ot többféleképen utánozzák.
L. Elefántcsontutánzat.
Az B.-ot már a legrégibb idk óta használták
mvészeti célokra. Francia földön talált B.-ba
karcolt állatalakok még a kkorszakba helyezhetk. Az egyiptomiak, középázsiaiak, zsidók ós
korai görögök a szép, könnyen megmunkálható
és tartós anyagot kisebb eszközök készítésére,
bútorok és ajtók burkolására használták. Homeros több helyen tesz említést B.-ágyakról, székekrl ezek valószínleg gazdagon voltak festve s
így az anyagnak két legszebb tulajdonsága a
meleg sárgás szín és az átlátszóság kárba veszett. Bzórt késbb a görög mvészet helyes érzékkel a színezést elhagyta és az B.-ot fkép a test
meztelen részeinek utánzására használta (Chryselephantine-szobrászat). Róma az B.-ot fényzési
cikkek elállítására használta nagy mennyiségben. Bútoraikon úgy tömören faragva, mint vékony lapokra fürészelve borításra használták.
Bizáncban az B.-ot nemcsak kisebb eszközök, bútorok és szobrok készítésére, de ópületdíszekül is
használták. A szobroknál, úgy mint régen, a ruhákat aranyból készítették s még azonfelül kövekkel rakták ki. B nagyobb B.-munkákból nem
igen maradt ránk, ellenben fenmaradt táblácskák
és diptychonok nagy száma az ókeresztény kisanyagát képezi. Bzeplasztika megítélésének
ken kívül az ókeresztény idkbl kevés B.-munka
maradt ránk, s azok is egyházi rendeltetések.
A XI. sz.-ban az B. nagyon elterjedt ekkor kez;

:

f

;

—

Elefántcsont

289

—

Elefántcsont

A XVI. sz.-ban az ízlés elfordul az E.-tól, mert
szekrénykéket,
dik profán célokra is használni
fésket, nyergeket, vadászkürtöket stb. készíte- a vezérszerepet játszó Olaszország az ötvösséget
nek belle, s ezeket rendszerint festett dísszel elnybe helyezi. De az a kevés E. -munka, ami kéfelfogás, kifejezés és formai tökélátják el. Elfordul a bekarcolt dísz is, de a dom- szült, mvészi
:

Eletántcsont-fara^-ányokkal kirakott nyereg. XV. száz. (Xemz. muzenm.)

boruan faragott igen ritka. A XII. sz.-ban világi
dolgok készítésénél az E. még nagyobb szerepet
játszik, sakkfigurák, kardmarkolatok, serlegek
és bútorrészletek készülnek belle, s úgylátszik,
már berakott munkákhoz is használták. Különösen nagy számmal készültek
mvészi E.-m/ergek ; ezek hazánkban is kedveit dísztárgyak
voltak eddig 23 ismeretes. A
XIII. sz.-ból nagyon kevés E.

letesség szempontjából a legszebb, amit valaha
E.-ból faragtak. Csodálatos, hogj' még ezeknek
elsrend mvészei is folytatják a régi hagyományt, az E. színezését, amit a XVII. sz. azután

i

véglegesen abbahagy.

'•

A XVII.

sz.

igen kedveli

;

maradt fenn. Megmunkálása
úgylátszik a nyers anyag
nem oly áltahiánya miatt
lános. De annál nagyobb fellendülést mutat a két következ évszázadban, az E.-munkák sokfélesége, nagysága és

—

—

kivitele szempontjából.

A

dip-

tychonok helyett triptychonokat készítenek, az ábrázolások
rendszerint domborúak. Gyakoriak a kisebb egyházi használatra szánt szobrok. A világi
tárgyak közül nagy szerepet
ékszerládikái,
játszanak a

nk

ElefántcsoQt-faragványokkal kirakott ládácska.

kitn munkájuknál fogva érdé-

XII— Xin.

sz.

(Nemz. muzeom.)

az E,-ot. Legtöbbnyire serlegeket készít, amelyek
testét az agyar hengeres metszete készen adja
tekintést engednek az akkori udvari életbe. Ilye- a küls feíületet gazdag alakos dísz faragvánekben különösen Franciaország volt termékeny. nyokkal ékesítik, s a serleg talpa, füle ós teteje
Az E.-ok, úgy látszik, akkor is többnyire festve vol- rendszerint ötvösm. Az ábrázolások tárgyukat
tak más anyaggal való kombinálásuk igen ritka. a mitológiából és a történelembl veszik ós rajzuk

melyek nemcsak
kesék,

hanem fként

azért,

,

mert ábrázolásaik be-

;

Béoai Nagy LetpOcona. VI.

ML
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el. Es tényleg sok ilyen
serleg készült Németalföldön, de a legtöbbet
mégis Dél-Németország produkálta, hol a bútoroknak E.-tal való berakása is gyakori volt.
Olaszország még mindig legszívesebben szentek
szobrocskáit faragja B.-ból. Késbb az ízlés hanyatlani kezd, Augsburg, Nüi-nberg, München
E.-ból mindenféle különlegességeket készít, esztergályozott játókokat,egymásba tolható golyókat,
szétszedhet szemeket és halálfejeket, st E.-ból
kifaragott, kulisszaszerüen összerakott tájképeket. Ezeket az ízléstelenségeket a XVIII. sz. is

Rubens hatását árulja

mind kevesebb lesz a mvészi E.-munkák
száma. Németország szobroknál az B.-ot a fával
kombinálja, amennyiben a testrészeket az elbbibl, a ruházatot az utóbbiból faragja. A XIX. sz.ban az B. a mvészet terén igen alárendelt szerepet játszik. Keleten India, Kína és Japán E.-ja
figyelemre méltó. Megmunkálásuk különösen a
kinai áttört B.-oknál igen finom. Japán kedveli
az B. -berakásokat. V. ö, Andree, Alté westafrikanisehe Elfenbeinschnitzwerke im herzoglichem
Museum zu Braunschweig (1879); Stuhlfauth,
kedveli,

.

Die

altchristliche Elfenbeinplastik
(Preiburg
1896) Scherer, Elfenbeinplastik seit der Renaissance (Leipzig 1903). Az E.-nyergekrl 1. Nagy
Géza cikkét (Hadtört. Közi. 1910).
Eleíántcsont-csipke, 1. Velencei csipke.
Elefántcsontdió, körülbelül szilvanagyságú,
;

kemény és áttetsz magja néhány délamerikai pálmafajnak. Jól faragható és esztergályozható 8 ezért elefántcsont és csontáruk utánzására használják. L. Elefántpálma és Növény-

fehér,

elefántcsont.

Elefántcsontfaragás, 1. Elefántcsont.
Elefántcsontfekete, csontfekete, égetett elefántcsont, Bbur ustmn, kasseli vagy kölni fekete,
az elefántcsonthulladékból a leveg kizárása mellett való szenesítés által készül, tiszta fekete és
porrá törve, kimosva és szárítva jól fed olajfestéket szolgáltat. A kereskedelemben E. rendesen azonban csak közönséges csontszén.

Elefántcsontgomba,

Limacium eburneum

a lemezes gombákhoz tartozó
ehet gomba. Kalapja 3—8 cm. széles, húsos, tetején tiszta fehér szín, sima, ragadós nyálkától
nedves; szárazon fényes. Tönkje 5—12 cm.
hosszú, eleinte tömött, nyálkás, fels részében
száraz és apró pikkelyektl érdes. Terem lombos
erdinkben és fenyveseinkben.
Elefántcsont-hímzés, újabban ismét divatba
jött faja a kézimunkának, mely XVII. sz.-beli
velencei csipkéket utánoz színes selyemalapra
applikált csipkeöltéssel összevarrott, szövött vá(Bull.) Schröt. (növ.),

—

Elefántdió

Libéria, Francia-Szudán és az Aranypart
(Gold Coast) angol gyarmat közt, 300,000 km«
területtel, (i906) 889,000 lak. Az európaiak száma
550. Libéria felöl a határt az 1908-iki, az Aranypart felöl pedig az 1893-iki egyezség állapította
meg. A partok K.-i részét lagúnák, Ny.-i részét
pedig apró sós mocsarak borítják mintegy 30 km.
szélességben. A lagúnák mögött a szárazföld felé
mintegy 300 km.-nyi szélességben rendkívül nehezen járható serdk terülnek el ezek mögött
lassan és szelíden emelkedik a föld a nagy kiterjedés, nagyobbára gránitból és vörös homokkbl álló fensíkra. B fensíkon húzódnak végig a
kommonói hegyek l^öO ós a nului hegyek 1080 m.
magasra. A folyóvizek igen számosak s nagyobbára ÉD.-i irányt követnek. A jelentékenyebbek
a Tanoe, a Bia, a Komoe, a Bandama és a Kavalli. Egyik sem hajózható. Az éghajlat trópusi
s európai emberre a mocsaras kigzölgések miatt
elviselhetetlen. Két ess és két száraz évszaka
van. Az évi középhömérséklet a parton 26"; a
napi átlag 35o és 20" között váltakozik. A növényzet a legtöbb helyen rendkívül buja, s a
föld mindenütt alkalmas a mvelésre. Pontosabb termények a banána, ananász, cukornád,
kókusz- és olajpálma, földi mogyoró, citromfa és
jamszgyökér stb. Az orvosi növények közül a
legelterjedtebb a ricinus és a jatropagyökér.
Egyéb értékes növények még a pamut, kávé, mahagóni és kauesukfa. A házi állatok közül a legelterjedtebb a szarvasmarha és juh. A ló csak nehezen szokja meg az éghajlatot. A vadállatok
közül a leopárd és párduc, elefánt, antilop, majom, valamint a víziló elég gyakoriak. A benszülött lakosság csupa négerekbl áll. A gyarmat
kereskedelmi forgalma igen élénk s 1910. évi forgalma meghaladta a 22 miUió frankot. Kiviteli
cikkek kaucsuk, pálmaolaj, mahagóni. A gyarmat fhelye, Grand-Bassam, rendes hajóösszeköttetésben áll a francia kikötkkel. A gyarmatnak jelenleg önálló és csak az anyaországtól függ
kormányzója van. A partvidék tíz kerületre van

ján,

;

:

:

gyarmat belseje protektorátus. A
kormányzó székhelye Grand-Bassam. Egyéb
nagyobb helységek: Assini, Grand-Lahu és
Elima. Az 1911. évi budgetje 5.474,000 frankra
felosztva; a

rúgott. 1910-ben volt

A

33 iskola 639 tanulóval.

Cöte d'Ivoire (Paris 903).
Elefántcsont-porcellán, az angol Parian-biscuit válfaja, sárgás szín és tompa fény. Legelször Worcesterben gyártották. Újabb idben
több gyár sikeresen állítja el. Az elefántcsontszín majolLkát hazánkban fényes eredménnyel
mveli Zsolnai Vümos pécsi gyára.
Elefántcsont-utánzat sokféle van. Ilyen els
szonszalagokból.
Elefántcsont-massza, úgy állítják el, hogy sorban az ú. n. növényi elefántcsont (1. Elefánta gipsztárgyakat öntés után sárgásra festett csontdió), t. i. a délamerikai Phytelephas, másként elefántcsontpálma dióféle gyümölcsének kestearinban vagy paraflnban áztatják.
V.

ö.

Vreyfus,

la

1

;

Elefántcsont-nyereg, 1. Elefántcsont.
Elefántcsont-papiros, miniatürfestéshez, elefántcsontlapok pótlására készült ers papiros,

mény magva. Továbbá a

celluloid,

melyet nö-

vónyrostokból állítanak el, végül az ivorit és
vegetalin. Mind ez utánzatok azonban könnyen
több összeragasztott rajzpapirból áll, melyek kö- felismerhetk, amennyiben nincs meg a meleg
zül a felst enyv és gipsz keverékével vonják be, színezetük, finom recéj rajzuk, szilárdságuk és
fajsúlyuk, szóval hiján vannak az igazi ©íefántmely réteget, mihelyt megszáradt, csiszolnak.
Elefántcsont-part (Cöte d'Ivoire), francia csont jellemz sajátságainak.
Elefántdió (növ.), L Semecarpus.
gyarmat Nyugat-Afrikában a guineai öböl part-

—
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erendetléöS. felújította, s akkoriban «Szz Mária
fratemitas»-ának neveztetett. 1693 dec. 1. V. Keresztély a rendnek új alapszabályokat adott, meElefánt-f olyó, máskép Olifant (1. o.).
lyek máig is érvényben vannak. Ezek szerint az
Elefánt-hegyek, 1. Anamalaj.
E.-nek csak egy osztálya van. Szabályai értelméEleíantiázis v. elefántkór, 1. Elephatitiasis.
Elefantine, Nilus-sziget Asszuánnal szemben ben a rendet más rendjellel együtt viselni nem
Felsö-Egyiptomban, amelyet az egjlptomiak « Ab»- szabad. Jelmondata «Magnanirai pretium». Jelnak neveztek. A nagyszer épületekbl, amelyek vénye fehér zománcos elefánt, arany agyarakegykor a szigetet díszítették, már csak egyes el- kal és egy arany szegély kék takaróval, melyszigetelten álló oszlopok maradtak meg, valamint nek oldalán egy, négy gyémántból alkotott kereszt
a Nílust mér épület, melyet 1870. Izmail khedive van a takaró felett, az elefánt hátán egy arany
parancsára tettek újra használhatóvá. Helyi istene íves ablakú vörös torony van, nyakán egy néger
Chnam (1. o.) volt. 1906-ban aramaens papyrusok ül, kezében arany hajítódárdával. Szalagja egykerültek itt napfénj-xe, melyek a Kr, e. VI. sz. szín kék, ünnepélyes alkalmakkor egy arany
történetére nézve a legnagyobb fontossággal láncon viselik, mely kéktakarójú arany elefántokbírnak. V. ö. Rnbensohn, Die E.-Pap>TÍ (Berlin ós arany tornyokból áll. A rendet a bal vállon át
1907); Sachan E., Aramaeische Papyrus und a jobb oldalon viselik. Azonkívül hozzátartozik
Ostraka ans der jüdischen Militárkolonie zu B. egy a bal mellen viselt csillag, nyolc ezüst sugár(Leipzig 1911); Mahler Ede, Az asszaani és ele- nyalábból, kerek aranyfoglalatú középpajzsán vöphantinei aramaeus papyros-okmányok tört, je- rös alapon egy öt gyémántból alkotott kereszt,
lentsége (Budapest 1911) Meyer E., Der Papy- ezüst babérkoszorúval övezve. A rend ünnepe
január l.V. ö. Berlien : Der Elephantenorden und
rusfund von B. (Leipzig 1912).
seine Ritter (Kopenhagen 1846).
Elefántláb (aöv.), 1. Elephantopus.
2.
sziámi fehér E. Alapította 1861. Somdet
Elefánt-öböl, jó Mkötó Angola nyugatafrikai
portngalius gyarmat partján, Benguelától D.-re. Phra Paramindr Maha Monghut király. 1869. fia
Elefántpálma (növ., Phytelephas Ruiz et Pav.), Somdet Phra Paramindr Maha király a rendet áta pálmák génusza. Amerika forró vidékein 3 alakította, öt osztálya van, nagykereszt, nagyfaja él (a 9* É.-i szélességtl 8" D.-i szélessé- tiszt, parancsnok, tiszt és korlátlan számú lovagig). A Phytelephas macrocarpa Ruiz et Pav. gok. Jelvénye aranyból készült, köralakú, csülag(Taguafa) Dél-Amerika^ szárazföldjén, különösen formájú érem, melynek küls széle egy, három
nedves helyen terem. Évi 28" középhmérséket sor lotuszlevélbl áUó koszorúval van körülvéve
kíván, rendesen zárt ligetet alkot, a hegyekre E koszorú els sorának levelei zöld, a másodikéi
1000 m.-nyire terjed. Törzse átmérje 35—40 vörös és a harmadik vagyis a belsé sái^a zománcm., eléri a 2 m. magasságot, némelykor csak- cosok.A kereszt felett van a sziámi királyi korona,
nem törzstelen. Koronája 12—20, igen egyen- két oldalról ágalakü dlszítménnyel körülvéve. A
letesen szárnyas 6 m. hosszú levélbl alakul. A középpajzs ellapján vörös alapon a sziámi fehér
ritkább porzós egyed virágzata egyszer, húsos, elefántot mutatja, hátlapján az «unalome»-t (a
hengerded torzsa, 2—4 hüvelybl kitör. Virága napsugarat) körülvéve koraiakban a királyi név
csoportosul, az erdben bódító szagot ter- kezdbetitl «S. P. P. M. M.». Az I-IV. oszt.
jeszt. Termése 4— 6 üreg, ugj-anannyi maggal, aranyból, az V. ezüstbl van. Szalagja vörös,
többnyire hatosával terméscsoporttá egyesül s mindkét oldalon egy széles zöld és egy keskeny
mindegyiknek fásodott, kúpos kiemelkedésekkel sárga-kék csíkkal. Az I. és II. oszt. ezenkívül
borított burka van. Magva eleinte boríz, iható még egy csUlagot visel, melynek szélét vörös zofolyadékkal telt, késbb mandolakeménység, ek- máncú lótuszlevelek és lótuszvirágok képezik. A
kor is élvezhet s nagyon jóíz italt készítenek középpajzs világoskék zománcban a fehér elefánbelle. Ha azonban a mag megérett, fehér és csont- tot mutatja az arany sziámi királjri koronával a
keménység lesz. Ily állapotban 1826 óta ele- hátán. Mindkét oldalán egy hétsoros naperny, a
fáfUcsontdió, tagua, korosszus- v. koruszkó-áió v. sziámi legnagyobb kitüntetés jele, drágakövekkel
növényelefántcsont néven forog a kereskedésben. ékítve.
magfehérje csaknem' kémiai tisztaE diók
Elefánt sziget, I. Gambicu
ságú cellulóza. Észak-Amerikába, Angol-, NémetElefánttalp (növ.) a. m. Dioscorea depJianiistb. országba nagy mennyiséget szállítanak, Ko- pes (1. 0.).
lumbiának egyik legjelentékenyebb kiviteli cikke,
Eleíánttekns (Testudo nigrita Dum. et Bibr.),
8 éppen úgy.mint néhány más pálmának a magját a szárazföldi teknsök egy ífaja. A Galopagosesztergályozzák s mindenféle apróságot csinál- szigeteken honos, l. Szárazföldi teknsök.
nak belle. Olajtartalmú terméshúsából (pipa de
Elefánttetü (növ), l. Semecarpus és Anacartagua) az újgtanadaiak kedvelt chica de tagua ditnn.
nev italát készítik. A másik két faj bizonyara
Elefánt-tyúk, a Brédai tyúk (1. o.) más neve.
szintén ilyen jelentség (Phytelephas microÉleg, az oxidok hibásan képzett, ma már nem
carpa R. et P., Pliytelephas Bidzii Gaud.).
használatos magyar neve.
Elefánt-rend, 1. Dánia legels rendjele, egyútElegancia (észt.), nyelvi tekintetben a latin szó
tal az európai rendjelek között a legrégibb rend- értelmének megfelelen a beszédnek ízléses, finom
jel. Eredete bizonytalan, állítólag 1190. alapí- választékossága, jóhangzása. Ugjanilyen értetotta volna VI. Kanut király, mások szerint a lemben (elegáns) ha.'iználatos a ruházatban a diXV. sz. els felében VII. Erich alatt keletkezett vatos, csinos, finom öltözködés megjelölésére.
volna. Bizonyos csak az, hogy I. Kereeztély király
Elegáns, l. Elegancia.
1. Elephanta.
Elefántfóka (Macrorhinus),

Elefánté,

1.

Fókafélék.

:

:

;

;

A
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—
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Elege, Mindszenthez tartozó puszta Csongrád

vm.

tiszántúli j.-ban, (i9oo) 906 lakossal.
Elegend ok tétele, 1. Alap-ok és Ok.

Elégia (gör., magyarosított alakban alagya),
az alanyi költészet egyik fformája, melyet a dallal és az ódával szemben az jellemez, hogy benne
néma friss benyomásokból közvetlenül fakadó
érzelmek, hanem a visszaidézett benyomások,
lelki szemléldés, emlékezet során ébred, azaz
reflektált érzelmek nyernek kifejezést. Ily értelemben az B. a. m. szemlélkez lira, reflexiós költészet. Az B.-ban a költ lelke mintegy elvonva
magát a külvilág friss behatásaitól, a világot és
.az életet régibb szemléletein át, közvetve nézi.
Az E.-ban nincs meg sem a dal könny közvetlensége, sem az óda elragadtatása, mindegyümél
nyngodtabb,részletezöbb. Eszmélked tartalmánál
fogva távolabb áll a szorosan vett Urai fajok szangvinizmusától, jelleme is inkább melankolikus.
ccBlegikus hangulat* a. m. borongó, melankolikus
lelkiállapot. Az B. -költ álláspontjának távolából
látja a dolgok szomorú oldalát is és a szomorú dolgokban a vigasztaló elemeket is. Azért az B.-ban
nincsenek végletes, hanem csak vegyes hangulatok, egyik a másikat mérsékli. B.-nak nevezzük
az elmúlt szép idkön mereng és a szeretteink
elvesztésén keserg költeményeket, haeszméldés
enyhíti bennök a fájdalmat s nem az els érzelem

—

Eleg'yes

kelmék

Elegiambus (gör. -lat.), a klasszikái verselésben a kisebb archilochosi sorból és a quaternarius
(négyes) jambusból összetett periódus

:

élességével nyilatkozik.
A görögöknél az B., mint aféle fél epika, fél
lira, az eposz után fejldött ki s átmenetül szolgált a tulajdonképeni lira gazdagabb f elvirágozásához. Az ión törzs, mely az eposzt teremte, indította meg az B.-val az alanyi költészet fejldését
is. Az addig kizárólagosan használt, folyton elretör hexameter közé a pentametemek kétszer is
magába visszahajló formáját vegyítve, némi strófái tagolódást és Urai elemet vitt az egynem epikai eladásba. A versformát annyira e mfaj mivoltához tartozónak tekintették a görögök, hogy
minden distichonban írt költeményt B.-nak neveztek, az epigramma kivételével (elégiái versmérdistichon), úgy hogy e név alatt szerepeltek
ték
Kallinosnak, az B. áUítólagos kezdjének és Tyrtaiosnak harci, Solonnak, Theognisnak politikai
és etikai, Mimnermosnak szerelmi, s a legjelesebb B. -költnek, Simonidesnek gyászos (threnoi)

=

A rómaiaknál Ovidius mvelte az B.-t legtöbb szeUemmel, s a szerelmi E.-tTibuUus és Pro
pertius sok érzéssel. Az újabb költészetben a németeknél a XVIII. század óta nagyban mvelték
(Goethe «római elegiái»). A franciák közt legnagyobb mesterei az B.-nak Lamartine és Hugó
Viktor. Nálunk is már a XVI. sz.-tól fogva maradtak fenn B.-féle költemények (az ú. n. jeremiádok),
de mint mfaj a múlt század végén lépett föl a
francia mintákat követ Ányosnál s azután többeknél mind klasszikái, mind modem^formában (Kisfaludy K. Mohács, Vörösmarty Kis gyermek
halálára stb.). Szép elégiái vannak Petöílnek és
Aranynak, Gyulai Pálnak és Reviczkynek is;
Tompa Mihály pedig els sorban elégikus költ.
E., mint zenedarab, a hasonló nev költi
faj hangulatát igyekszik utánozni. Pl. Liszt B.-i
(az egyik zongorára, hegedre és gordonkára),
elégiái.

:

:

m-

Emst heged-B.-ja stb.

eUentéte az iamhélegus, melyben a quaternarius
megelzi az archilochosi rendet. Horatius mindkettt használta, nálunk csak Verseghynél és Vályinál fordul el.
Elégséges ok, 1. Ok.
Elégtétel (lat. satisfactio), törvényes cselekmény által okozott kárnak, sérelemnek megtérítése, jóvátétele. Az B. lehet polgárjogi s akkor azonos a kártérítéssel, v. büntetjogi. A kultúra alacsony fokain bncselekményekért is a sért csak
a közvetlenül sértettnek vagy családjának, hozzátartozóinak tartozott B.-lel, mert az akkori felfogás ezeket s nem a társadalmat tekintette a
bncselekmény által sértetteknek. Bzen alapszik a
compositio rendszere, mely formális árszabályként meghatározza a minden sértés után járó
elégtéteU összeget.
Elegy névvel jelöljük azokat az optikailag homogén, heterogén testeket, melyeknek alkotórészei oly bensleg vannak elegyedve, hogy különnem részeiket egymástól érzékileg meg nem
különböztethetjük. Az B. -ékben az eloszlás tehát
a molekuláig terjed. B.-ek a gáz-E.-ek, pl. a leveg oxigén és nitrogén gáz-B.-e. B. minden oldat. Az E.-ek azonban a homogén testektl lényegesen különböznek. így összetevik mennyisége
tág határok közt változtatható. Kémiai és llzikai
sajátságaik közel megegyeznek az ket alkotó
komponensek sajátságaival. A homogén testekkel
ellentétben az B. alkatrészei egymástól tisztán
fizikai eljárásokkal (fagyasztás, elpárologtatás
E. a kohászatban. A kostb.) elválaszthatók.
hász föladata a beváltott érceket a lehet legolcsóbb és legbiztosabb módon feldolgozni e végre
szükséges, hogy minden beváltmány alkotó részeit pontosan ismerje, mert csak így tudhatja a
beváltmányokat oly arányban keverni egymással,
hogy az B. könnyen olvadható legyen, folyékony
salakot adjon és a fémek kiválása nehézséget ne
okozzon. Elegyítés végett az egyes ércfajtákból
elre lászámltott mennyiséget terítenek egymásra
minden további keverés nélkiU, ebbl az E.-halomból azután úgy szelik le függlegesen az egyes
adásokat, hogy azokban is megközeUtleg ugyanabban az arányban legyenek az egyes féleségek,
mint az egész B.-ben, 1. Adás.
Elegyes erd v. vegyes erd, az olyan, melyet többféle fanem alkot. Az az arány, melyben
az egyes fanemek az B. megalkotásában részt
vesznek, elegyedési aránynak neveztetik. EUentéte az elegyetlen erd, mely tisztán csak egy fa-

—

;

nembl

áÜ.

Elegyes esetek, 1. Eset.
Elegyes kelmék. Az elegyes kelmék pamutból
és gyapjúból vagy gyapjúból és selyembl stb.,
tehát legalább kétféle anyagból áUanak, melyek
vagy az egész kelmén keverve lehetnek, vagy
pedig a lánc és vetülék különnem fonalokból
állhat. Ide tartozik a ni ruhákra való kelmék
egy jelentékeny része is, mint pl. a félgyapjas
cashinirok, coburgok, alpakkák, delaine-ek s mások.

B kelméknek festésére a következ

módsze-
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rek valamelyike szolgálhat. 1. A pamutfonalakból álló láncot szövés eltt, a gyapjúból álló vetüléket szövés után festik 2. a pamut- és gyapjúfonalakat festetlen állapotban szövik, s a kész
szövetet festik meg. Általában többre beesülik
azokat az B.-et, melyeket az els módnak nyomán festettek, mivel annál az eljárásnál az egyes
szálas anyagokat azokkal a festanyagokkal és
eljárásokkal festhetik, melyek az illet szálak természetének legjobban megfelelnek, mivel továbbá
pl. a gyapjút élénkebb színekre festhetik s a kelme
is puhább és kellemesebb fogást kap. Ilyen kelmék festése, különösen a régi, növényi és állati
eredet festanyagokkal nem csekély gyakorlatot
kivan. Jelenleg, hogy a kátrányfestékek használata mindinkább lábrakap, olyan festékeket nagy
számmal gyártanak, melyekkel gyapjút, pamutot,
selymet egyaránt s hasonló módon lehet festeni, a
kevert szálas kelmék festése is tetemesen meg
van köimyítve. Ezen a téren különösen az ú. n.
diamin festóanyagok alkalmazása óta változott
meg a helyzet.
Hegyes ülés, 1. Vegyes ülés.
Elegyrész, kzettani értelemben valamely ösz;

kzetet alkotó ásványok mindA gránitot pl. földpát, kvarc s
csillám alkotja, e három ásvány tehát a gránitnak E.-e. Amely E. ásványnak mindig meg kell
lenni a kzetben, hogy az illet kzet a maga nevét megérdemelje, lényeges E.-e az illet kzetnek.
Gránit pl. a nevezett három ásvány nélkül nincs,
azoknak jelen kell lenni, hogy valamely kzetet
gránitnak mondjunk. De lehetnek az összetett
kristályos kzetekben oly ásványok is, melyek
szetett kristályos

egyike annak

E.-e.

—

Elekhalokf

zában a lépcs aljában mint koldus halt meg. E.
legendája eredetére nézve görög és szirus, a nyugatra csak a X. sz.-ban jutottéi. Számos feldolgozása van, az elst valószínleg a francia Thibaud
de Vemon készítette a XI. sz.-ban. Az E. -legenda
nálunk is a legszebbekhez tartozik, szövege megvan a Peer, Érdy, Tihanyi és Kazinczy-kodexekben. V. ö. Beöthy Zsolt, A szépprózai elbeszélés a

magyar irodalomban, I. köt.
Elek, tengermelléki bán a XII. sz. elején. Birtokai a Dráván túl feküdtek testvére Márton ispán, a csatári monostor alapítója volt s így minden valószínség szerint a Gutkeled nemzetségbl
származott.
Elek, 1. Ariur, író, szül. 1876-ban Budapesten.
Ugyanitt végezte egyetemi tanulmányait a bölcseleti karon. Már 1895 óta rendes dolgozótársa
volt több lapnak, utóbb Az Újság szerkesztségének tagja lettj Önálló mvei Poe Edgár (Budapest 1910)
VjcAb magyar költök (u. o. 1911)

régi

;

:

;

(elbeszélések, 1912). Fordításai
Niels (1900. 2 köt.) ; Marcel Prévost, Lea (1900, 3 köt.) ; Keller Gottfried, Falusi
Romeo és Júlia (1904); E. de Amicis, Furio
(1907); Daudet A., Mvészházasságok (1907);
Fogazzaro Antonio, Szétfoszlott idillek (1911).

Álarcos menet
Jacobson,

Lyhne

E. Gusztáv (pazonyi), m. kir. honvédhuszárAz ötvenes években katonatiszt volt;
mint fhadnagy kilépett a szolgálatból s birtokán
és Pesten tartózkodott. Miután Reviczky Szevér
agyonltte, kénytelen
(1. 0.) újságírót párbajban
volt egyidre külföldre menni. Mikor a magyar
honvédséget 1869. szervezték, E. mint huszárszázados belépett a honvédségbe. 1882 óta szanem éppen szükségesek az illet kzet alkotásá- badságolt állományú ezredes.
hoz, amiért is az ilyenek járulékos E.-ek. Némely
3. É. Pál (malomszegi), szül. 1856 szept. 12.
gránitban pl. a három említett ásványon, mint lé- Ondrohón, Nyitra vm. a kereskedelmi pályára
nyeges E.-eken kívül turmalin, amflbol, zirkon lépvén, elbb Parisban és Londonban a világhír
stb. szokott lenni miután ezek nélkül is az illet Dreyfus-cég export- és importvállalatának vezekzet gránit lenne, azért ezek a gránitnak csakis tje volt, míg Baross Gábor ker. miniszter meg
járulékos E.-ei. Az összes ásványok között csupán nem hívta 1890. a magyar kivitel föllendítésére
körülbelül 20 van, melyek az összetett kristályos alapított Magyar Kereskedelmi Részvénytáraság
kzetekben mint E.-ek gyakrabban szerepelnek, vezérigazgatójául. Késbb e vállalat Magyar Bank
ezek földpát, kvarc, csillám, augit, amfibol, oli- és Kereskedelmi részvénytársaság címet vett föl,
vin, szerpentin, magnetit, klorit, leucit, nefelin, s E. 1911-ig maradt aktív vezetje. E. honosította
diallagit, hipersztén, ensztatit, bronzit, cordierit, meg a gyarmatárúbehozatalt Fiúméban,
teremcirkon, gránát, apatit, glaukofán, epidot stb.
tette meg a budapesti déügyümölcsaukciót,
kezElegysúly (charge. brute : totál load.), árúk- deményezte a gyapjú-, és szervezte a nyersbrnál a göngyöletnek és az abban foglalt árúnak aukciót szervezte a magj'ar államvasutak gép(tiszta) súlya együtt; vasúti kocsirakományoknál
gyárának vezérügynökségét, meghódította a maa vasúti kocsi önsúlya és a vasúti kocsiba rakott gyar sótermelés részére az elvesztett kiviteli
árúk súlya (tiszta súly) együtt vonatterhelések- piacokat. Érdemei elismeréséül 1900. magyar ne2.

ezredes.

;

;

:

:

;

;

a vonatnál lev üres és rakott kocsik önsúlya mességet, 1905. udv. tanácsosi méltóságot kapott.
és a vasúti kocsikban lév árúk súlya (tiszta súly)
Elek apa, Benedek Elek (1. o.) írói álneve.
együtt.
Elekció, 1. Electio és Legáció.
Elegyteher,.!. Holtteher.
Elekes, kisk. Alsó-Fehér vmegye marosújvári
Elélsz, 1. Elaisz.
j.-ban, (1910) 793 oláh lak.
u. p. MarosszentbeneElejzon (gör.) a. m. könyörülj, légy irgalmas. dek, u. t. Balázsfalva.
Elek, nagyk. Arad vm. eleki j.-ban, (i9io) 7261,
Elekhalokf (növ.), Veszelszki szerint a. m.
túlnyomóan német, tov. oláh és magyar lak. A pásztortáska. Dunántúl a papvirág vagjds Leujárás szolgabírói hivatalának székhelye, van ta- carUhemum vulaare (Chrysanthemum leucankarékpénztára, takarék- és hitelegylete, tejszö- themum) v. más hasonló fehérsugaras fészkes növetkezete, csendrrse, vasúti állomása, posta-, vények (Anthemis) népies neve. Fehér sugár viráTávíró és telefonállomása. L. még Szentelek.
gait egyenként «élek halok» szó ismétlésével le
Elek (Alexius), szent, népszer szent, ki gaz- szokás szaggatni, s hogy élek v. meghalok-e, a
dag római fla volt s állítólag 410 táján atyja há- fészkén maradt utolsó szirom szabja meg, aszerint
nél

:

;

-
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i., ahogy az élek vagy halok szó jut az utolsó
sziromra.
Elek legenda. Szt. Elek története, aki a hagyomány szerint dúsgazdag római szülék fia volt,
de önmegtagadásból világgá bujdosva, egyideig
koldussorban, Edesszában élt, majd hazatérve 17
évig atyja házában ismeretlenül kegyelemkenyéren tengdött. A szép elbeszélésnek sforrása egy
szír legenda, mely Edesszában 450—475 között
készült, és egy görög elbeszélés, az ú. n. Legenda
Byzantina, mely részben az elbbin alapszik. A
legenda latin változatainak száma roppant nagy,
. feldolgozásaié is tetemes. Régi magyar fordításai
az Érdy, Kazinczy, Lobkowitz, Nádor, Peer és
Tihanyi kódexben a Legenda Aurea c. gyjteménybl készültek. V. ö. Beöthy, Széppróza, I.
Horváth C, Középkori legendáink és a Legenda
Aurea (Budapest 1911) M. Rösler, Die Passungen der Alexius-Legende (Wien 1905).
Elekta, a merinogyapju flnomsági jelzje, 1.
Electn.
E.-szövet ötfonalas atlaszkötés vegyes
szövet, srítsége pro cm. *'>I^q, fonalainak finomsága lánca 70 ang. sz. pamutcórna, vetése fésüsgyapju 70 metr. sz.
Elektiv anyagcsere, így nevezik a növénynek
azt a képességét, hogy a táplálkozásra szükségeselem anyagát, ha különböz molekuláris összetételben áll rendelkezésére, a neki legmegfele-

t.

;

;

ki

Elektrodinamika

Agameumon meggyilkolásakor

öccsét, Ores-

Klytaimnestra és Aigisthos
elleni bosszújában megsegíti. Mondáját a görög
tragikusok igen kedvelték. Az atyja emléke mellett hajthatatlanul kitartó
szenvedése ós véres
diadala, a nemes érzésnek az embertelen bosszúvággyal való sajátos keveredése Aischylost, Sophoklest és Euripidest egy-egy tragédia megírására ihlette. Ujabban Hofmansthal Hugó német
test elrejti s utóbb

n

költ modernül realisztikus átköltésében és Strauss
Richárd opera-zenéjében kelt új életre.
Elektra, a (130) számú kisbolygónak ós a Plejádok (b) negyedrend csillagának neve.
Elektrargol v. collargol (coUoid ezüstoldat),
steril üvegampullákban injekcióhoz készen mint
specialitást árulják.

Elektricitás a. m. elektromosság, villamosság.
Elektrikumv. elektromos foly cuiék,\. Elektro-

mosság.

a. m. elektromos tov. a. m. elektroElektrotechnika.
Elektroacél, 1. Vas.
Elektroballisztikus inga, azon id mérésére
szolgál, mely alatt a löveg pályájának bizonyos
részét megteszi. A mszer maga lényegében egy
ingából áll, melyet egy elektromágnes fogva tart
mindaddig, míg a löveg a szóban forgó pályarész
kezdetéhez ér, amikor a löveg az elektromágnest
gerjeszt áramot megszakítja, minek következtélbb alakban kiválasztja, illetleg felhasználja.
Elektiv festés, a szövettani (histologiai) techni- ben az inga megszabadul és lengését megkezdi. A
kában az olyan festési eljárásokat nevezzük így, kérdéses pályarész végén a löveg az áramot ismét
amelyekkel csak bizonyos szövetelemeket festhe- zárja s az elektromágnes az ingát megint megfogja.
tünk meg, vagy bizonyos szövetelemek a többiek- Az ingával egy körosztályzaton járó mutató lehet
tl feltnen eltéren festdnek. Pl. orcein a kapcsolatban, melyen az inga kezdet- és vóghelyruganyos rostokat vörösesbarnára festi, thionin zetét pontosan leolvashatjuk. Az ingatörvéuyekmindent kékeszöldre fest, csak a mucint festi bl azután meghatározható azon id, mely alatt
lilára.
az inga kezdethelyzetébl véghelyzetébe jutott.
Elektiv hatás, a gyógyszerek ós mérgek azon Az E. eme alakja Navez-tól számazik; Leurs
tulajdonsága, mely szerint azok felszívódásuk után ezen szerkezetet egyszeillsítette. V. ö. C. Gratiz,
a szervezet bizonyos elemeiben felhalmozódnak és Kompendium der áusseren Ballistik (Leipzig 1896),
különösen ezen orgánumokra hatnak. E.-a van ahol e célra szolgáló egyéb hasonló berendezépl. a cocainnak az érz, a curarának a mozgató sek is le vannak írva.
idegvégzdésekre, az atropinnak az oculomotorius
Elektrochemia, 1. Elektrokémia.
Elektróda, 1. Elektródok.
és vagus végzdésekre, a strychninnek a gerincvel reflexeire, a digitalinnak a szív izmaira stb.
Elektrodiagnosztika, az elektromos áramnak
Elektor, 1. Elector.
felhasználása a diagnózis felállításában. Többnyire
Elektorai, a legfinomabb gyapjúból készült idegbetegségek azok, melyeknél a diagnosztika e
atlasz kötés kártolt gyapjúszövet, amely posztó- módszere alkalmazást nyer.
Elektrodinamika, tágabb értelemben az elekszerén van kikészítve (1. Csinozás) s srsége
J5/.-nak nevezik azt a pamutbólés- tromosság tanának a mozgásban lev elektro^Vse pro CDIszö vetet is, amelynek srsége ^'^l^^ pro cm. s fona- mossággal, az elektromos áramokkal foglalkozó
része,
beleszálainak finomsága se/^^ ang. sz.
Elektorál-juh, a legkisebb test s a legfino- mítva az indukmabb posztógyapjut termel merino.
ció tüneményét
Elektorál-negretti, a német elektorál-juh s az is Q. Maxwellausztriai-magyar negretti-juh keresztezése által fele elektrodikeletkezett középfajta, amelyeknél az elektorálnamika), szgyapju finomsága a negretti - gyapjú nagyobb kebb értelemben
mennyiségével egyesíttetett ilyen a legfinomabb annak az a fejezete, amely az
hazai merino-nyájaink tenyészanyaga.
Elektra, a görög mitológiában több egymással áramoknak egyeredetileg valószínleg összefügg nalak neve. másra kifejtett
1. ábra. Ampére-féle áUTány.
A legismertebbek 1. a 7 pleias-csillag egyike, ki erhatásaival
Zeustól a trójai királyi ház törzsatyját, Darda- foglalkozik. Ez erk, az ú. n. elektrodinamikus
nost szülte. Samothrákéban isteni tiszteletben ré- erk tanulmányozására a felfedezjükti, Ampereszesült. 2. Agamemnon ós Klytaínmestra leánya. ti (1820) származó készülék szolgál (1. az 1. áb-

—

:

~

;

:

Elektrikus

technikus,

1.

;

—
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kettt kicsiny, egyerát), amely két, áramátjárta négyszögalakú veze- számítjuk ki, hogy mind a
tékbl áll; az egyik a B állványra szilárdan rá nesnek tekinthet darabokra osztjuk, ezen áramvan ersítve, a másik az A Ampere állványra, elemek egymásra hatását kiszámítjuk s összenevezetesen két fémcsúccsal a higanyt tartalmazó
y, y' csészék-

be van felfüggesztve,

amik

* azáramhozzár
vezetésts egyúttal a felf iiggesztett vezetékszabadfor-

gásátlehetvé
a

teszik. Ezzel

készülékkel

meg lehet muaz áramok kölcsönlörvéayei » nyilak az áramok. iU. az
•gjvúan gyakorolt erk irányát jeUik. hatásának következ két
alapjelenségét 1. két párhuzamos, áramát járta
vezet egymást vonzza, ha az áramok egyirányban haladnak, egymást taszítja, ha az áramok
tatni

3. ábra.

Az áramok kölcsSnös hatásának
;

:

•Uenkez irányúak

;

2. két,

gezzük.
A gyakorlatban legtöbbször tekercsalakú vezetékekkel van dolgunk. Ezekre nézve áU, hogy ha
egy tekercset a másikba forgathatóan helyezünk
el(l.a4áirrtí)s áramot vezetünk rajtuk keresztül,
a két tekercs úgy igyekszik elhelyezkedni, hogy
meneteik síkja összeessék s az áramok egy irányban járjanak körül. Alkalmas kommutátorral a
bels tekercset folytonos egyirányú forgásba lehet hozni. A tekercsek ez egymásra hatásán alapszik az elektrodinamométer nev elektromos

mérmszer.
Elektrodinamométer,

Elektrotechnikai

1.

mé rökészülékek.
Elektródok (anód és katód), az elektromos
végy bontó készülékeknél, továbbá a gázokban
történ elektromos áramlásoknál az árambevezetést közvetít fémek vagy más elsrend vezetk, melyek közt a vegybontásnak alávetett vegyület, az elektrolit, foglal helyet.

Elektroendoszkópia, villamos fény segélyéegymást keresztez
vezet egymással pár- vel végzett endoszkópia (1. Endoszkóp).
Elektroíiziológia, a fiziológiának, élettannak
huzamosan igyekszik
elhelyezkedni és pe- az a része, amely a szervezeten megnyilvánuló
dig úgy, hogy az ára- elektromos jelenségekkel, iUetóleg az elektromosmok egyirányúak le- ságnak a szervezetre való hatásával foglalkozik.
gyenek (1 .a 2. ábrát). Azeltt igen széles körben mvelt tudományág volt
Demonstrálásra igen ma azonban meglehetsen kicsiny az érdekldés
alkalmas a Roget-téle iránta. Az E. megalapítója voltaképen Galvani
spirális is (1. a 3. áb- volt; fénykorát Du Bois-Reymond-dal érte el (Unterrát), amely rugalmas suchungen über thierische Electricitát, Berlin
drótból készül, egyik 184r8—84). Kimerít tárgyalását v. ö.Bíedertnann,
végével fémállvány- Electrophysiologie(Jena 1885); Hennann, Handb.
ra van ersítve, má- d. Physiologie (I., H., 1879) Nagel Handb. d. Physik vége higanyos- siologie d- Menschen IV. 1909. Hazánkban az E.
kiváló mvelje Jendrassik Jen volt. L. Állaii
csészébe ér. Ha a
;

szorítócsavarok ré-

vén áramot vezetünk
át rajta, az egyes (közelítleg egymással
párhuzamos köröknek tekinthet) menetek egymást vonzzák,
a spirális összehúzómire az alsó vége
a higanyból kimelkedvén, az áram megszakad, a
spirális újra raegnj-úlik, s a játék így ismétldik.
Ami az elektrodinamikus er nagyságát iUeti,
•rre nézve Ampere megállapította, hogy két kicsiny egyenes vezetékdarab (ú. n.
áramelem) egymásra olyan ert
fejt ki, amely a
t

féle spirális.

dik,

Ab-a. .\s eleKtrodmamlkus erö
bels tekercset forgásba houa.

két áramelemet
összeköt egye-

nesbe esik, egyenesen arányos a
két aram ersségének szorzatával s fordít\'a az
áramelemek távolságának négyzetével s végül
meglehets bonyolódott módon függ az áramelemek egymáshoz való fekvésétl. Két tetszésszerinti vezeték egymásra hatását már most úgy

elektromosság.
Elektrofor, oly készülék, melybl hosszú ideig
szedhetünk elektromosságot, ha egyszer megelektromoztuk. Három részbl áll 1. köralakú fémtányérból, 2. izoláló anyagból, a lepénybl, mely
a tányért kitölti, 3. izoláló fonalakon lógó, vagy
izoláló rúdhoz ersített fémlapból,mely a lepényre
helyezhet s ismét elvehet. A lepény gyantából,
vagy újabban kemény kaucsukból, ebonitból készül. Ha a lepényt rókafarkkal döi-zsöljük vagy
verjük, az negatív elektromossá válik, megosztó1^ hat a fémtányérra, abban a pozitív elektromosságot megköti, míg a negatív elektromosság
az asztalon stb. át a földbe vezetdik. A lepény
elektromos állapotát ilymódon sokáig megtartja,
mert az a tányérban indukált elektromosság
által kötve van. Ha a lepényre a fémlemezt
most ráhelyezzük, arra is megosztólag hat;
a pozitív elektromosságot benne megköti, a negatív elektromosságot pedig ujjunkkal elvezetjük. A lemezt ekkor a lepényrl leemelve, az
:

pozitív elektromos lesz s elektromosságát

más

vezetkkel közölhetjük. Ez a mvelet többször
ismételhet.
Elektrográfia, könyvnyomó sajtón nyomtatható domború rajzú cinklemezeknek elállítása
galvanikus úton való maratással. Föltalálója J?ö^^

—
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qer volt Devincenzi akképen egyszersítette eljárását, hogy a litográfiái kövön való munkához
hasonlóan, a rajzot kövér litográfiái krétával v.
tussal kente be, s ezután mézgás vízzel kezelve,
terpentinnel bemázolta s vastag fimájsszal behengerelte. A cinklemezt ekkor hasonló nagyságú rézlemezre helyezte s a még hátralev ma;

ratás végett rézoldatba tette.

Elektrogravür, Rieder által feltalált eljárás
acólbélyegzk elállítására. Ammonium-kloridoldatba tesznek egy gipsz-dúcot, melynek a folya_

dékból kiemelked felszíne az acélba marandó
relief -képet ábrázolja. A gipsz-dúc alatt van a
spirális drótból a katóda, az anódát képezi egy
acéllemez. A gipsz felszívja az ammoniumkloridoldatot és ugyanakkor az acéllemez pedig csak
gyengén érinti a reliefet. A kiváló klór, mely az
acéllemezt megtámadja, klórvasat képez, melyet
a gipsz felszív, miáltal az acéllemez lassankint
kimaródik és a gipsz-forma fokozatosan az acéllemezbe hatol úgy, hogy a relief tökéletes mása
áll el. Az eljárás keresztülvitele géppel történik.
Elektrohomeopátia, Mattéi gróf nevéhez fkuru2slás. Orvosságokban erjedés útján fejld, belsleg vezet villamosság volna a hatásos.

zd

Elektro-indukciós taszítás. Vasmagot tartal(elég ers) váltakozó áram átjárta tekercs
a közelébe helyezett fémtárgyakat taszítja, pl.
egy bven ráül aluminiumgyürüt méternyi magasságra is feldobja (B. Thomson). A jelenséget
a tekercsben kering, az alumiaiumgyr ben ezáltal indukált ugyancsak váltakozó áramok közötti elektrodinamikus er okozza hogy az eredménynek taszító hatásban kell megnyilvánulnia,
az csak a gyrben indukált áram lefolyásának
részletezésébl adódik ki. V. ö. Heinke, Einführung

mazó s

;

in die BIektrotechnik (Leipzig 1909).

Elektrokapilláris jelenségek az elektromosság
és kapiUaritás vonatkozásaiban áUanak. Kénsavval borított higanynak felületi feszült-

sége növekszik, ha a
higanyt vmely elem
a kénsavat a -|sarkával összekapcsoljuk és pedig legnagyobb értékét akkor veszi fel, amikor
ez a rákapcsolt elek-

—

,

tromos feszültség 0'95
Volt, t. i. amikor
(Helmholtz szerint)
éppen akkora (de ellentett eljel), mint a
higany-kénsav érintkezésénél fellép elektromos feszültsógkü-

Ez esetben
a higanynak nin-

lönbség.
t. i.

-

Elektrokémia

amely éppen a

módon

nyUvánul.

felület kisebbítésében

tehát a higany-kénsav
elektromos különbségét abszolúte meghatározni
s ennek segélyével minden más fémét is. B tény
Ily

lehetséges

jelentségét a galvánelektromosság elméletében
s kritikáját 1. Chwolson, Lehrbuch der Physik

(Braunschweig 1908) IV. kötet 2. rész II. fejezet.
Az B. demonstrálására az ábrán látható készülék
szolgál. A U alakú, egyik szárában kapülárissá
kihúzott a üvegcs, továbbá a b üvegedény a
fenekén higanyt tartalmaz, e felett s a hajszálcsben is a higany felett kénsav van a beforrasztott Kés A platinadrótot egy elem
illetve -\sarkával összekötve, a higany felszíne a kapillá;

—

,

csben alászáll. Bnnek az eltolódásnak vagy
annak a nyomásnak a megmérésével, amellyel
a-ba levegt kell szorítani, hogy a higany elbbi
helyére visszaálljon, a hozzákapcsolt elem feszültsége is megmérhet. V ö. Lippmann, Kapillar-

ris

elektrometer (1873).

Elektrokardiogramm. Minden szerv mködése potenciáldifferencia keletkezésével jár (1.
Állati elektromosság), így a szívé is. Ha a test két
ellentétes pontját összekötjük, akkor ez a potenciáldifferencia áramot szolgáltat, melynek ingadozásait megfelel érzékeny galvanométerrel megfigyelhetjük, st regisztrálhatjuk is. A regisztrálás
által nyert görbe az B. Hogy a szív mködése
alkalmával elektromos áram keletkezik, azt legelször Matteucci (1843) észlelte. Utána igen sokan
foglalkoztak ezzel a felfedezéssel, de a kísérletek
nem vezettek eredményre, mert az akkor használt galvanométerek ugyan igen érzékeny, de
rendkívül lassan mozgó eszközök voltak, amelyek
nem bírták a szív által fejlesztett áramok gyors
és finom változásait követni. Csak miután Einthoven (1894—95) a húrgalvanométer használatát
bevezette s annak ingásait fotografálás által regisztrálta, alakult ki az E. Lehet a szív által fejlesztett áramokat a Lipmann-féle kapilláris elektrométorrel is megfigyelni, mindazáltal jelenleg a legalkalmasabb és legáltalánosabban használt eszköz E.-ok felvételére a hürgalvanométer.
Az E. felvételekor az elektródok a jobb- és balkézbe jönnek, esetleg a végbélbe és az oesophagusba. Mivel a szív tengelye ferdén áll, s a
bázisa jobb és felfelé, csúcsa pedig balra és lefelé
tekint, a jobb, illetleg fels testfél a szíybázis, a
bal, illetleg alsó testfél pedig a szívcsúes elektromos potenciálját veszi föl.
A szív kóros elváltozásainál az E. jellemz eltéréseket mutat, ügy, hogy újabb idben mint
diagnosztikai segédeszközt is mind szélesebb körben kezdik használni. Nagy elnye továbbá az E.nak az, hogy felvétele rendkívül egyszer, bármely esetben, s a beteg bármilyen helyzetében is
használható a beteget nem fárasztja stb. Ezenkívül lehetvé teszi azt, hogy a szívmködést a
betegtl távol is megfigyelhessük, mert a szív által
fejlesztett áramot drótok segítségével bárhová is
elvezethetjük.
Elektrokémia, az elektromos áram felhasználása kémiai reakciók véghezvitelére vagy a ké;

csen töltése, egyébként azonban van,
pozitív vagy negatív
s mindkét esetben az
elektromos testeknek az a törekvése, hogy a felü- miai rokonság alkalmazása elektromosság elletüket nagyobbítani igyekeznek (1. Elektromos állítására, tehát az E. körébe tartoznak mindazon
feszültség), csökkenti a felületi feszültséget, változások, melyek az elektromos és kémiai ener-

—
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gia kölcsönös átalakulásával járnak. Az elektromos mérések pontossága és szabatossága sok esetben nélkülözhetetlen segédeszközévé teszi az E.-t
az általános kémiának. így az elektromotoros er
mérése a legbiztosabb, legtöbb esetben az egyet-

vezetképességével különösen Hittorf és Kohlészleleteik, valamint a
rasch foglalkoztak. Az
Faraday-féle törvények megmagyarázására állítja fel Arrhenius 1887. az elektrolüos disszociáció (1. 0.) elméletét. Hogy mi a forrása a galvánelemekben az áram keletkezésének, arról külen út a kémiai szabad energia meghatározására
az elektromos vezetképesség mérése képet nynjt lönböz teóriák voltak. Volta és utána mások e
az oldatok állapotáról és kémiai magaviseletérl. kérdést különnem fémek ériutkezésébl, az ú. n.
Nem kisebb jelentséget ért el az E. a kénai kontakt elmélet alapján iparkodtak megfejteni.
iparban. Eltekintve attól, hogy számos anyagot, A kémiai elmélet hívei, különösen Mítter, Davy,
melyet kémiai úton egyáltalában nem, vagy csak Groühus szerint a kémia-energia termeli az
nagy id- és energiapazarlás árán tudnak el- elektromosságot. Ezen téma körül kifejldött tuállítani, elektromos áram segítségével könnyen dományos harcot Helmholiz idevágó vizsgálatai
nyerhetni, igen sok vegyületet gyorsabban, ol- után, ki az energia megmaradásának törvényét
csóbban és tisztábban lehet elállítani az E. mód- bizonyította be a galvánelemben történt változászereivel, mint tisztán kémiai úton. Az E.-i ipar soknál, Neimst-nék sikerült 1889. eldönteni az E.-i
különösen a dinamogépek alkalmazása óta vett elmélet javára. Alapvet teóriáját az áram kelethatalmas lendületet és alig van kémiai iparág, kezésének mechanizmusáról, valamint a kémiai
amelyben ha E.-i módszer alkalmazható, azzal energiának elektromos energiává való átalakulátöbb-kevesebb sikerrel meg ne próbálkoztak volna, sánál tapasztalható jelenségeket I. Galvánelem.
így megolvasztott haloidsóik elektrolízise útján Arrheniusnak és Nenistnek elmélete az E.-t az
állítják el az összes alkáU-fémeket, a magnéziu- általános kémia egyik legfontosabb fejezetévé
mot, az alumíniumot, különösen ott, hol a dinamó- teszi. V. ö. Ostwald. Elektrochemie, ihre Gegépek hajtására olcsó vizierö áU rendelkezésre
schichte und Lehre (Leipzig 1896) Ahrens, Haudaz elektromos kemencék magas hmérsékleten buch der Elektrochemie (Stuttgart 1903, 2-ik kiállítják el a kalciumkarbidot és legújabban a adás) Jahn, Grundriss der Elektrochemie (Wien
mtrágyául alkalmazott kalciumciánamídot. Elek- 1905, 2-ik kiadás): Le Blanc, Lehrbuch der
troüzis útján állítják el a nátrium és kálium- Elektrochemie (Leipzig 1906, é-ik kiadás) Borhidroxidot, a klórt, a sósavat, a klorát és perszul- chers. Elektrometallui^ie (u. o. 1903) Haber,
fátsókat, a durranógázt, a hidrogént, az oxigént, Grundriss der technischen Elektrochemie (Münkülönösen magas hmérsékletek elállítására az chen 1904). Folyóü-at a Zeitschrift für Elektroelektromos lángok segítségével a levegbl sa- chemie, 1895 óta kiadja a Deuteche Elektrochelétromsavat stb. Az organikus kémiában oxidációs mische Gesellschaft. Évkönyv a Nernst és Borée redukciós folyamatokat végeznek E.-i úton az chers által kiadott Jahrbuch der Elektiroehemie
elektrolitosan leváló oxigén és hidrogén segítsé- 1894 óta (Halle).
gével, így alkoholban oldott jodidok, bromidok és
Elektrokémiai bontás, 1. Elektrolízis.
kloridok elektrolízise által állítanak el jodoforElektrokémiai elmélet. Ez elmélet szerint,
mot, kloroformot és bromoformot. Nitrobenzolból melyet Berzelius állított fel, a kémiai affinitás
más- más feltételek mellett azoxibenzol, azobenzol, nem más, mint elektromosság. A vegyületek e
hidrazobenzol, benzidin, aniUn, amidoíenol áUít- szerint elektropozitiv és elektronegativ alkotó réható el, mely vegyületeknek a festékkémiában szekbl állanak és éppen az ellentétes elektromos
van nagy jelentségük. Az analitikai kémiában töltés alkotórészek egymásra gyakorolt vonzáB.-i módszert elször Lítckow használt sikerrel sából magyarázható a kémiai affinitás. Az eleka réz quantitativ meghatározására. Classen és trolíziskor azután a vegyület elektropozitiv alSmith pedig egész sereg elektroanalitikai eljárást kotórésze (sókban a fém) a negatív sarkon, az
dolgoztak ki.
elektronegativ alkotórész (savmaradék) a pozitív
Az els észleletek az elektromosság kémiai sarkon válik ki. Megállapította az elemek elektrohatásáról az elektromos szikra hatására vonat- kémiai sorozatát, aszerint, hogy egymással való
koznak. Priestley és Gavendish 1775. észlelték, vegyületeikbl elektrolíziskor a pozitív v. negatív
hogy az elektromos szikra hatására a leveg tér- sarkon válnak-e le. Ezen sorozat legpozitívabb
fogata kisebbedik és belle egy sav keletkezik. tagja a káli ura, legnegativabb az oxigén volt
Troostwijk és Deimann-nak 1789. sikerült a vizet Ezen elmélet azonban, bár számos érdeme van, a
elektromos szikra segítségével szétbontani. Gal- késbbi kutatásokkal szemben nem állotta meg a
vani egy véletlen észleletébl 1790.
és Volta helyét. Arrhenius E.-ét 1. Elektrolitos disszomegállapították az áramló elektromosság tanát ciáció.
és ez a felfedezés új tért nyitott az E.-i kutatásElektrokémiai eqnivalens, elektroliziskor a
nak. Ritter 1800. a vizet bontja el a galvánáram másodrend vezetkbl egy ampére-óra alatt lesegítségével Dcnry 1808. megolvasztott haloid- váló anyagmennyiség. Faraday törvénye értelsóik elektrolízise által elállítja az alkáli-fémeket. mében az E. arányos a kémiai egyenértéksúlyBeréelius 1808., Becqerel 1832.,
és Mat- lyal. L. még Elektrolízis.
thiessen 1848. pedig az eddig el nem áUított féElektrokémiai feszültségi sorozat, 1. Elekmek egész sorozatát. Az elektromos áram másod- tromos feszültségi sorozat.
rend vezetkön való áthaladását tanulmányozva,
Elektrokémiai védelem az, ha valamely fém
Faraday 1833. megállapítja az elektrolízis tör- rozsdásodását olyan fémmel akadályozzuk meg,
vényeit (1. 0.), mely a XIX. sz. legfontosabb fel- mellyel galvánelemet alkot. Az áram ettl az
fedezései közé tartozik. Az oldatok elektromos elektroliton (vízen) át a védend fémhez áramlik.
:

;

;

;

;

;

Bumm

—
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Az elbbi az anóda (negatív sarok), az utóbbi a
katóda (pozitív sarok). így védi a vasat saját rovására a cinkburkolat.
Elektrokemitipia (gör.), a cinkmaratásnak
Josz által föltalált módja, melynél az els maratás
galvanikus rózgálicfürdben történik. Ez az eljárás lehetvé teszi a rajz könnyed átvitelét,

melynek finomabb

részletei ezáltal megóvhatok.
felszínét gyantával hintik be, azt rajta
megolvasztják, miáltal a rajzot megvédik a maró

A lemez

folyadék káros hatásától.

Elektrokoaguláció. Protoplaszmának megolvasztása villamos úton fejlesztett hvel. L. Elektroterápia, Thermopenetratio.
Elektrokultura a. m. a villamos áram felhasználása a növények termésének fokozására. Már
régebben is ismerték azt, hogy a légköri villamosság és a talajban lev villamosság közötti
feszültségi különbség következtében az él növény
testén keresztül állandóan gyönge villamos áram
kering. Ezt az áramot növeli a növény a saját
testében létrehozott villamos feszültség által is.
Hogy a villamos áramnak milyen hatása van a
növények fejldésére, már több évtized óta végzett kísérletek útján tanulmányozták s arra az
eredményre jutottak, hogy a villamos áram a növényi életre fejleszt hatást gyakorol. Ezt tapasztalták a magvak csírázásánál, a növények növekedésénél s végül termésük nagyobbodásánál is.
A mutatkozó eredményekbl azonban, hogy mit
lehet biztosan és véglegesen a villamos áram
javára írni, még eldöntetlen, miután arra a növényi élet más foltételei is, igy a talaj alkotása,
kul túrállapota, uedvességi foka, a légköri melegség elsrend befolyással vannak. A villamosságot a kísérletezéseknél közvetve és közvetlenül
használták fel a növények életmködésének irányítására. Közvetve mint fényt, tehát világítás
alakjában, közvetlenül pedig a növényen áthatoló
áram alakjában. A villamos fénynek állandóan
kitett növényeknél azt találták (Lemström), hogy

azok jobb fejldésüek, a virágok pedig élénkebb

színek

lettek.

A

fény színe szerint pedig

(C.

Plammaríon) a kék szín alatt a vegetáció szünetelt, a zöld szín alatt a növekvés igen egyenltlen volt, a vörös szín alatt pedig nagy növekvés
mutatkozott.

A

villamos

áram

felhasználásánál

ElektroIItos disszociáció

el. Ezzel az eljárással a kisebb kisórparcellákon jelentékeny termésfokozódást értek el, így a burgonyánál lOOo/o-nyí, más növényeknél kisebb-nagyobb, de átlagban GOo/o-igmenö
emelkedést. De az is kitnt, hogy a villamos áram
a nap meleg órái alatt a növényekre káros volt,
más növények pedig az áram alatt öntözést kívántak. G. Clarké Nuttal és Lemsti'öm kísérletei,
amelyeket
párhuzamosanNewcastleben Boroszlóban és Alvídabergben (Svédország) végeztek,
azt mutatták, hogy a kalászok öOo/o-kal nagyobbra
nttek a rendesnél, a gabonafélék 3ó— 40, a burgonya 20, a répa 26o/o terméstöbbletet adtak.
Mindezek azonban csak kis kísérleti parcellákon
történtek, a nagyban, a mezn való termelésnél,
hogy ezek az eredmények elállanának-e és a
villamos áram elállítási költségeit a termóstöbbletek fedeznék-e, még kérdéses marad. A rentabilitás tekintetében tett számítások eddig nem
kedvezk. Az eddig mutatkozó növónytermési
eredményeket egyrészt a villamos árain által a
állították

leti

k

,

talajban keltett magasabb hmérsékletnek, másrészt a növény szerveire gyakorolt ingernek,

élénkebb nedvkeringésnek, élénkebb gyökérmüködésnek s emelkedettebb oszmotikus tevékenységnek s a talaj sói között elálló bomlásnak
(elektrolízis) tulajdonítják. Érdekes Qassnemek
az a megfigyelése, hogy a villamos áramnak kitett talajban a cserebogárálcák (pajorok) s a földi
giliszták elpusztultak s ez a hatás föltételezhet
más, a talajban él álcákra s férgekre is. E.

Wollny már 1883. Münchenben közzétett tanulmányában a villamos áramnak a növények fejldésére általában kedvez hatást tulajdonít, amit
mások kétségbe vonnak. Lemström az E.-ra következ tételekben fejezi ki nézeteit 1. a kísér:

let alá vett

növények valódi termésfokozódását

eddig még nem lehet biztossággal megállapítani,
középjó talajon ez -iöo/o-ig mehet; 2. minél jobb
a talaj és a mvelés, annál nagyobb a növekvési
arány. Sovány talajon hatás nem mutatkozik 3.
némely növények csak öntözés mellett adnak jó
eredményt 4. villamos kezelés ers napsütés mellett káros hatású
5, a legtöbb növényre nézve
nehéz megállapítani a villamos áram hatását
különösebb berendezések nélkül.
Elektrolit, 1. Elektrolízis.
Elektrolitos disszociáció, az oldatok elektro
;

;

;

kétféle eljárást követtek és pedig az egyiknél az
áramot a növényen keresztül vezették olyan berendezéssel, hogy a növények fölött (Lemström)
jól elszigetelt sodronyhálót feszítettek ki s ennek
a talaj felé beálló csúcsaiból napi 7—8 órán át

mos vezetképességének megmagyarázására J.í'í'heniustól felállított hipotézis. Az elektromosságot vezet testek különféleképen viselkednek

folytonos villamos kisüléseket vezettek a növé-

elsrend vezetk (ilyenek a fémek és azok elegyei,

nyekbe. A növényeknél mutatkozó termésfokozódás ennél a módszernél igen kedveznek, átlagosan ^O^/o-nak találtatott. A másik eljárásnál a
villamos áramot a talajba vezették és ott szótosztották. Korábban erre a villámhárítók módjára felszerelt s csúcsaikon villámfogó sodronykefével ellátott árbocokat használtak s ezek útján a légköri villamosságot a kísérlet alatt álló
növények talajába vezették. Ujabban erre a célra
réz- és horganylemezeket eresztettek le a talajba
bizonyos távolságokban egymástól, s ezeket elszigetelt sodronyokkal összekapcsolták a föld felett, s ily módon az áramfejlesztést a talajban

a szén, egynémely hiperoxid) kémiai változás nélkül vezetik az elektromosságot, ezekben elektronvezetést tételezünk fel. Ezzel szemben a másodrend vezetk (ilyenek a savak, a sók, a lúgok
megolvasztott állapotban és ezeknek oldatai) az
elektromos áram áthaladásakor kémiai változást
szenvednek, ezeknél azt kell feltételeznünk, hogy
az elektromosság anyagi részecskékhez van kötve.
Az E. szerint azok az anyagok, melyeknek oldata
az elektromosságot vezeti, az ú. n. elektrolitok,
oldáskor a molekuláknál kisebb, elektromos töltés részekre, az ú. n. ionokra disszociálnak. így
pl. a nátriumszulfát, ha vízben oldjuk, pozitív töl-

az elektromossággal szemben. így

pl.

az

ú. n.

—
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és negatív töltés szulfá^
ionokra disszociál, mely reakciót a követicezö kémiai egyenlettel fejezhetjük ki

tés nátrimnionokra

Na,S0^=2Na++S0^-

".

+

jel azt jelenti, hogy a nánátrium felett
trium egyenértéke a pozitív elektromosságmenynyiségnek egy egyenértékével 96540 coulombbal

A

—

Elektrolízis

Ostwald-féle higítási törvény. A gyenge savak
és bázisok disszociáció-állandója igen fontos adat
a sav vagy bázis ersségének megítélésénél.
Az E. más tényeket is megmagyaráz, nevezetesen az elektrolitok oldatainak nagy oszmózisnyomását és az ezzel összefügg jelenségeket,

ú. m. az abnormális fagyáspontcsökkenést, forrpontemelkedést és a tenzion csökkenést, a telítési hegj'enlségét különböz savak és bázisok
esetén, az ers savak és bázisok nagy reakcióképességét stb. Általában az E. aránylag rövid
id alatt, Arrhennis 1887, állította fel ezt a teóriát,
nemcsak számos kémiai ismeretünknek nyújtott
szilárd alapot, hanem átalakító hatással volt a
nátriumionkeletkezikés2X96540coulombnyine- fizikának az elektromossággal foglalkozó fejezegatlT töltést. A felvett töltések mennyisége tehát tére is. V. ö. Ihan Károly, Kísérleti kémia, I.
egyenl, de ellenkez jel, tehát az elektrolit- kötet Buchböck G., Az ionelmélet (1903) KoMoldatok kifelé elektromosságot nem mutathatnak. rausch und Holbom, Leitvermögen der ElektroÁltalában az ionok minden gramm egyenértéke lyte (Leipzig 1898); Abegg, Die Theorie der elekaz E.-nál az elektromosság mennyiségének egy trolyitischen Dissociation (Stuttgart 1903); Foersegyenértékével, 96540 coulombbal egyesül és ter, Elektrochemie wásseriger Lösungen (Leippedig ha az elektrolit sav pozitiv töltést vesz fel zig 1905).
Elektrolízis, a vegyületeknek elektromos árama hiS-ogén, negativ töltést a savmaradék, ha só,
pozitiv töltést a fém, negativ töltésta savmaradék, mal való szétbontása. A szétbontandó vegyületet
ha bázis, pozitiv töltést a fém, negatív töltést a hid- elektivlitnak nevezik, az ebbe merül fém- vagy
roxil. Az elektromos vezetést az ionok létesítik. szénlemezeket, melyek az áramforrás sarkaival
(Mechanizmusát 1. lonelmélet). Az elektrolízis vannak vezetíeg összekötve, elektródoknak. Azon
abban áll,hogy az ionok elektromos töltése kiegyen- elektród, mely az áramforrás pozitiv sarkával van
lítdik, amennjiben a pozitiv töltés ion, az ú. n. összekötve, amelyen tehát az áram az elektrolitba
kation, a negativ elektródon, a katódon, a negativ lép, anód-nak neveztetik, míg a negativ sarkkal
töltés ion, az anion, a pozitiv elektródon, az anó- összekötött elektród a katód. Az elekti'olitból kidon veszti el elektromos töltését és pedig a fentiek váló alkatrészeket io7í-nak nevezik és pedig az
szerint 1 g. egyenértéknek a leválasztására anódon kiváló iont anioyi-nak, a katódon kiválót
96540 coülombnyi elektromosság szükséges. Az katioji-nak. (Ez elnevezések Faradaytól erednek).
oldatok elektromos vezetképessége ugyanannál Ha pl. kénsavval megsavanyltott vízen át vezetaz elektrolit oldatánál annál jobb, minél több ben- jük az áramot, az anódon oxigén fejldik, a kanük az ion,ngy, hogy az oldatok elektromos vezet- tódon hidrogén. Oxidok felbontásakor £.z oxigén
képességének meghatározásával a disszociáció mindig az anódon válik ki, míg a másik alkatfokára következt€thetünk,vagyis arra aviszonjrra, rész a katódon. Az elektrolitok általában mindig
mely megmutatja, hogy az oldott anyag mekkora két részre bomlanak, amelyek egyike az anódon,
tört része van disszociálva. A tapasztalat ugyanis másika a katódon válik ki. A két alkatrész azonazt matatja, hogy a híg oldatok aránylag jobban ban az elektródokon nem jelenik meg mindig közvezetik az elektromosságot, vagyis, hogy a hígí- vetlenül, mert a kémiai rokonság miatt az elektással a molekulavezetöképesség n. (A molekula trolitra, vagy az elektródokra hatnak és így mávezetképességét megkapjuk, ha a vezetképes- sodlagos kémiai folyamatokat indítanak meg. A
séget osztjiik a koncentrációval, vagyis a tér- sók oldatát az elektromos áram úgy bontja fel,
fogategységben foglalt anyagmennyiséggel.) Eb- hogy a fém a katdon válik ki, míg a savmarabi az következtethet, hogy végtelen híg ol- dék az anódon. Pl. CuSO^ Cu-ra és SO^-re bomdatban az elektrolitok teljesen disszociálva van- lik. Ha ilyenkor anód gyanánt olyan fémet hasznak. Ha tehát egy elektrolitoldat molekulaveze- nálunk, melyet a sav megtámad, akkor a savtképessóge meg van határozva (A) ebbl kiszá- maradék ezen fémmel rögtön sóvá egyesül a
míthatjuk a disszociáció fokát (0), ha elosztjuk felhozott példában CuSO^ keletkezik, ha az anód
ezt a végtelen híg oldat molekulavezetképessé- rézlemez s ekkor az oldat telítettsége megmarad.
Ha azonban az anód olyan fém. melyet a savmagéTel:5=-^
Az E. egyensúlyának vizsgá- radék nem támad mog, pl. platina, akkor az S0^
az oldat vizére, H^O-ra hat és HjS04 keletkezik,
latával különösen W. Ostwcdd foglalkozott és
míg az anódon oxigén szabadul fel. Hasonló a fomegállapította, hogy a gyenge savak és bázisok
lyamat a vízbontásnál. Ekkor a vizet H,S04-el
hódolnak a tömeghatás törvényének (1. Egyenmegsavanyítjuk (mert tiszta víz az áramot nem
súly), ellenben azok az elektrolitok, melyeknek vezeti)
és elektródokul platinalemezeket hasznáoldatai az elektromosságot jól vezetik, nem. A
lunk. A katódon H, válik ki, míg az anód közelédisszociáció fokával az E. egyensúlyi állandója,
ben az SO4 a vízbl HgSO^-re alakul és az anódon
a mit ebben az esetben disszociáció-állandónak
szabadul fel. Alkálisóknak, pl. konyhasónak
is neveznek, a következképen fejezhet ki
felbontásakor Na és Cl az ionok. A nátrium a

vanegyesitve, veleegyenértékü jelzések Na,Na4-i.
Az SO4 ~ ~ a szulfátion a negativ elektromosságmennyiségnek két egyenértékével 2X96540 coulombbal van egyesülve, használatosak még az
SO^" SO^"* jelzések. A nátriumszulfát 1 g. molekulája tehát oldáskor felvesz 2X96540 coulombnyi pozitív töltést, minthogy belle két pozitiv

;

;

;

.

K= "iiHsTv' ^^'

^

^

^^^** térfogata.

Ez az

vízzel érintkezve,

katódon szabaddá

NaOH
A

lesz.

H

bázist alkot, mlg
a
Cl az anódon válik ki

—
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való, míg ha az anód platina, ez a
klórral egyesül. Kationokként viselkednek H, a

ha az szénbl

NH^

s mindazon anyagok, melyek Cl-al,
vagy más savmaradékkal elektrolitot alkotnak. Anionokként viselkednek a haloidok, OH,

fémek,

NOg-al,

a savmaradókok, mint pl. NO3, SO^, PO^, ClOj stb.,
anyagok, melyek H-val, Na-mal, vagy

8 mindazon

más fémmel elektrolitot képezhetnek. Sav felbontása hasonló a sóéhoz, amennyiben a hidrogén,
melyet a sóban a fém helyettesít, a katódon vá-

míg a savmaradék az anódon másodlagos
hatások szintén beállhatnak. Az B. quantitativ
törvényeit Faraday állapította meg. Ezek a kötömege egyenevetkezk 1. A kivált ionnak
sen arányos az áram intenzitásával (i) és az áramhatás tartamának t idejével. Tehát
C.i.t, hol
C az illet ion anyagára jellemz állandó. Ennek
értelmét megtudjuk, ha i
lést=l, amikor
C. A C állandó tehát az ion azon tömege,
melyet az 1 ampére-nyi áram 1 mp. alatt választ
ki. Ezt az illet anyag elektrokémiai equivalensée a
nek (egyenértékének) nevezik. Mivel i.t
t id alatt a vezet valamely keresztmetszetén
átmen elektromosság mennyisége, amelyet coulomb-bal mérünk, a törvény azt is mondja, hogy
a kivált ion tömege arányos a eoulombok számával. 2. Ugyanazon áram a különböz elektrolitokból az ionok olyan tömegét választja ki, amely
arányos az illet elem kémiai equivalensével (ez
t. i. az atomsúly, osztva az illet elem kémiai
értékességével, vagyis azon számmal, mely kifejezi, hogy az illet elem hány hidrogénatomot
helyettesíthet valamely vegyületben). Pontos mérésekbl kitnt, hogy 1 ampére-nyi áram 1 mp.
alatt a vízbl 0-00001035 g.-nyi hidrogént választ ki ez a hidrogén elektrokémiai equivalense.
Ebbl a többi elem elektrokémiai equivalense is
kiszámítható, ha ismerjük azok kémiai equivalensét. Pl. a réz atomsúlya 63-18, értékessége 2,
tehát a réz kémiai equivalense 31-59. Vegyületben tehát bizonyos tömeg hidrogént 31-59-szer
akkora tömegíi réz helyettesíthet. A réz elektrokémiai equivalense tehát 31-59
0-00001035
0-0003273 g. Pontos mérések szerint a következ
értékek érvényesek
lik ki,

;

m

:

m=

=

m=

=

;

X

Atom-

Hidrogén
Ezüst

Cink

—

Ólom

...

Oxigén...

Klór
...
Nitrogén

Arany

_

=
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Elektrolumineszcencla

fHektrolomizieszceiicia, a ritkított gázoknak
rajtuk át történ elektromos kisülés (1. o.) hatása alatt való világítása.

a

Elektromágrnesség

Elektromágneses forgások. Miután az áramátjárta egyenes vezet maga körül köralakú ervonalakat kelt (l. Elektromágnesség), ennélfogva
egy szabad mágnessarkot maga körül forgásba hozni igyekszik. Ter-

Elektromágnes, 1. Elektromágnesség.
Elektromágneses ágyú, oly ágyúszerkezet,
melynél a lporgázok erejét elektromágneses er mészetesen
pótolja. Birkeland tanár Christianiában szerkesztett ily ágyút, de hogy be fog-e válni, az még

idk

kérdése.

Elektromágneses iényelmélet. Az E. alapja
s a Hertz által

áz a feltevés, hogy a fényhullámok

el nem

egyetlen mágnessark
áUítható, alkalmas beren-

dezéssel azonban egy egész mágnest
forgásba lehet hozni egy áram körül és viszont. Az utóbbi célra szolgál pl. az ábrázolt készülék üveg:

elektromágneses) cs, két végén dugóval elzárva a
hullámok (1. o.) lényegében azonos jelenségek s felsn benyúló vezeték kampójába
tulajdonképen csak hullámhosszukban (azaz rez- akasztott ctótdarab alul higanyba
gésszámukban) ktüönböznek, amazoké 0,0001 mm. ér, úgy hogy áramot lehet rajta átlegszéls ultraibolya fény) és 0,1 mm. (legszéls vezetni, mire az alsó dugón kereszhsugár) között, emezé egynehány mm. (legrö- tüldugott mágnes körül forgásnak
videbb elektromos hullám) s egynehány kilomé- induL Ugy látszik, az E-at legelször
ter (drótnélküli telegráflában használt leghosz- Jedlik Ájiyos magyar fizikus állíszabb hullám) között változván. Eszerint az E. totta el, ebbeli érdeme azonban,
lényegileg az elektromosságtannak, nevezetesen felfedezését külföldi szakfolyóirata Maxwell-féle elméletnek egy része.
ban nem közölvén, a külföld eltt
A fenti feltevés helyességéhez ma már szó sem ismeretlen maradt.
férhet, mellette szól elssorban, hogy a fény és
Elektromágneses gépek, lásd Aram forgása
az elektromos hullámok terjedési sebessége, törés- Dinamóéi ekt romos gépek.
mágnes körül.
es visszaverdésük törvénye, szóval egész viselElektromágneses hullámok a.
kedésük teljesen azonos. Az E. további érdeme, m. elektromos hullámok (1. o.), az elbbi elnevehogy olyan távoles jelenségeket, mint fény és zés mintegy arra figyelmeztet, hogy minden elekelektromosság, közvetlen kapcsolatba hoz, any- tromos hullámban egyúttal vele elválaszthatatlanjira, hogy a testek elektromos viselkedésébl nul összekötött mágneses hullám is teijed.
következtetni lehet az optikai tulajdonságukra az
Elektromágnesi egységek, 1. Elektrosztatikai
E.-bl foljik, hogy a jó vezetk (fémek) igen ersen és elektromágnesi egységek.
elnyelik a fényt, átlátszatlanok a szigetelök viElektromágnesség, Óersfeá fedezte fel (1820),
szont átlátszók, amint ez tényleg így is van, st hogy az áramnak mágneses hatása van, az áram
az is, hogy a törésmutató négyzete egyenl a maga körül mágneses teret hoz létre, nevezetedielektromos állandóval (1. o.). Elméleti szem- sen azt találta, hogy ha egy mágnest közelében
pontból az is fontos, hogy az E. eldöntötte ül. fekv (egyenes) dróton áramot vezet át, a m^tárgytalanná tette azt a régi kérdést, vájjon a nestü elfordul (kitér) s az áramra, azaz a drótra mesíkban poláros fény a polárosság síkjában vagy rleges helyzetet igyekszik elfoglalni. Az áram
arra merlegesen rezeg-e (1. Fényelmélet), miután mágneses hatásainak alaptörvényét^wí ésSavart
az E. szerint minden fényhullámban két rezgés, állapították meg, eszerint az J.Bkis vezetékdarab,
egy elektromos rezgés a polárosság síkjában s rá az ú. n. árameíem (1. az
merlegesen egy mágneses rezgés történik.
1. ábrát), a
pontban
A fentieknél még közvetlenebbül bizonyítják lev északi mágneses póaz E. helyességét a fényelektromos és a Zeeman- lusra olyan ert fejt ki,
féle jelenségek (1. o.). Az elbbi lényegében abban amely irányra nézve meáll, hogj' negatív elektromossággal töltött fém rleges a í^onton és
megvilágítva töltését elveszti, amit az B. úgy egyenesen átfektetett síkmagyaráz, hogy a fény elektromos rezgése a ne- ra (1. Ampere szabálya),
B
gatív elektromos részecskéket (elektronokat) rezegyenesen arányos az
1. ábra. Árameíem mágnegésbe hozza, ha a rezgés elég ers, az elektronok áram intenzitásával s az
ses hatása.
a fémtl elszakadnak s a nyert impulzussal kirehosszával, fordítva a
pülnek. Ez a jelenség tehát bizonyítja, hogy e
pont távolságának négyzetével egy déli pófényhullámban elektromos erk vannak jelen, a lusra kifejtett er ugyanekkora, de ellentett iráZecmaun-jelenség (a mágneses térbe helyezett nyú. E törvény alapján tetszésszertnti vezeték
fényforrások színképének megváltozása) viszont mágneses hatása kiszámítható a vezetéket kia fény eredetéhek, a fényemissziónak elektromos csiny elemekre osztjuk fel, ezek hatását rendre
természetére enged következtetni, szinte kézzel kiszámítjuk s összegezzük.
fogható módon bizonyítván, hogy a világító tesA hatás és visszahatás elvébl következik, hogy
tekben rendkívüli szaporasággal rezg elektro- viszont a mágnespólus is az elbbivel egyenl,
nok foglaltatnak, amelyekbl kiinduló elektro- de ellentett irányú ert gyakorol az áramra, ül.
mágneses hullám az, amit mi fény alakjában fo- a vezetékre, ha tehát a mágnes szilárd s a vezeték
gunk fel. V. ö. P. Drude, Lehrbuch der Optik. mozgékony, ez utóbbi fog mozgásba jönni.
2. kiad. (Leipzig 1906) ; H. v. Helmholtz, VorleA gyakorlatban (elektromos eszközökön stb.) legsungen über theoret. Physik, V. köt. Elektromag- többször tekercsalakú vezetékkel van dolgunk.
net. Theorie des Lichtes.
Szolenoidnak nevezik az olyan tekercset, amely(1888) felfedezett elektromos

(v,

:

:

;

P

X
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AB
P

;

;
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nek átmérje kicsiny a hosszához képest s a mesrn feküsznek, hogy ket csavarvonal
helyett köröknek tekinthetjük egy ilyen szolenoidnak mágneses hatása ugyanaz, mint ugyanolyan hosszú mágnesé, amelynek északi (-[-) sarka

netek oly

;

—
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Ha egy szolenoidba vas- ill. acólrudat teszünk,
mágneses hatása sokkal nagyobb lesz (Oersted
és Arago) t. i. maga a vas ül. acél is mágnessé
váUk. Az áram megszüntetésével az acél mág-

meg is tartja (ilyen mágnesez
tekerccsel készíthetni tehát állandó mágnesrudat),
nességét jórészt

a lágy vas eUenben majdnem teljesen

Lágyvasmag

elveszti azt.

mágnesez

tekercs alkotják az
elektromágnest, amelyet az elektrotechnika a legkülönbözbb formában és célokra mindenütt
(cseng, távíró, telefon, dinamó stb.) alkalmaz, felés

használják továbbá darukon vaslemezek stb. emelésére, tudományos célokra pedig mindenütt, ahol
ers mágneses terekre van szükség. A 4. ábra egy
Ruhmkorff-féle elektromágnest ábrázol, N,
az egymással szembenálló két mágnesez tekercs,
amelyeket ill. a vasmagokat az 00' vasív hord,
a vasmagok át vannak fúrva, hogy az ú. n. pólussarúk közé, a tkpi mágneses térbe helyezett c anyag

M

optikai

viselkedését

(1.

Faraday-

és

Zeemann-

tanulmányozni. A legjobb
elektromágnessel ca 45,000 Gauss-ersségü teret
lehet elállítani (a földmágnesség vízszintes összetevje ca 0.2 gauss). Az E.-t az elektromos2. ábra. Szolenoid elhelyezkedése a mágneses meridiánban.
tárgyalja (1.
sággal foglalkozó számtalan
azon a végen van, ahonnan nézve az áram irá- Elektromosság, Mágnesség), 1. p. Wiedemann,
nya az óramutató járásával ellentett. Ebbl követ- Die Lehre von der Elektricitát (III. köt., 2 kiad.
kezik, hogy ha a szolenoid forgathatóan van fel- Braunschweig 1895) c összefoglaló mvet, az
függesztve, épúgy, mint egy mágnes, ÉD.-i irány- elektromágnesre vonatkozólag S. P. Thompson,
Der Elektromagnet (Halle 1894).
féle jelenség) lehessen

m

ÖÜÜOO
DOOOOOO
DOOOOOO

Elektromagnetof on, Weigle által szerkesztett

hangtani készülék. Hangtölcsérbe helyezett vaslemez eltt elektromágnes van a lemez mögött
pedig egy ráersített szeg (pecek) higanyba mártódik addig, míg a lemez nyugvásban van. Ha a!s
elektromágnest mködtetjük, akkor a vaslemezt
magához vonzza, de akkor a szeg kimártódik a
higanyból s az áram megszakad a mágnes erre
3. ábra. A mágnes elemi áramai.
elereszti a lemezt, a szeg ismét bemártódik a hiban helyezkedik el (1. a 2. ábrát). Ilyen szolenoi- ganyba s a játék így ismétldik. A lemez rezgési
dot V. egyszeren köralakú áramokat tételez fel száma másodpercenkint 400—440, s így dinamóAmpere hipotézise a vasnak minden molekulájá- éi ektromosgépekkel és ers elektromágnesekkel
ban is (1. a 3. ábrái) s ebbl a mágnességét oly- ers hangot állíthatunk el, melyet jeladásra használhatunk fel, mint pl. a gzkürttel.
M
Elektromat. Villamozó szerkezet, melynek
lényege, hogy a törzs és végtagok egész felszínüket borító párnaszerü elektródokon nyugszanak.
Erfiirth találmánya. L. Elektroterápia.
Elektrometallurgia, a szinf émek és ötvényeik
elektromos árammal való kiválasztása. Lényegében u. a. ami a galvanoplasztika, mely adott minták szerint plasztikus tárgyak készítésével foglalkozik V. a galvanosztegia, mely meglev iparcikkek felületének más fémmel való bevonását zi.
Ez id szerint az E. -t különösen a réz, a cink, az alumínium, az arany, az ezüst és az ólom tisztítására
és kiválasztására használják. Az elektromos áram;

;

4.

ábra.

Ruhmkorff

féle

elektromágDes.

kép magyarázza, hogy a nem mágneses, természetes állapotú vasban a molekulák rendezetlenül
a legkülönbözbb helyekben feküsznek s azért az
elemi áramok kifelé való hatása zérus, a mágnesezésnél éppen e molekuláris áramok egyirányú
elrendezése történik, úgy hogy kifelé való hatásukban egymást ersítik.

mal a fémsók szótbontását Gruikshank Vilmos
kezdte el, szép kristályos réz-, ezüst-, arany- és
ólom-csapadékot kapott. Utána Humphry Davy
londoni tanárnak sikerült az olvadt maró-káliumból a káliumot és az olvadt maró-nátriumból a
nátriumot kiválasztani. Késbb Davy az alkalikus
földeket vizsgálta meg. Az elektromos bontás gyakorlati értékesítéséneklegels kísérlete Wollaston
érdeme volt, aki 1801. azt találta, hogy az ejektro-

Elektrometallurgia
pozitív

—

fémmel érintkez és rés^álic-oldatba
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tett

ezüstdarab rézzel vonódik be, BnujnateUinekv^dig a negativ sarokra ersített ezüst érmet sikeriüt aranyoxid-ammoiiiák-oldattal bearanyozni.
Kastner 1821. Wollaston kísérletét ismételte, a
rezet akként ejtvén a rézgálie-oldatba mártott
ezüst-éremre, hogy az utóbbit cínkrúddal érintkeztette. De la Bivel^iM). Brugnatelli eljárása szerint márréztái^akataranyozottbe, ugyanazon

—
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a tömény rézgálie-oldatba anódul nyers rézlapot,
katódul pedig tiszta és vékonyra hengerelt rézlapot függesztett be. Az elektromos áram behatása
következtében a réz tiszta állapotban rakódik a
katódra, az idegen alkotórészek (az arany, ezüst,
ón vagy antimon) pedig az edény fenekére ülepednek.
A fémek elektrolitikus kiválasztása mellett fokozatosan halad az ú. n. piroelektromos olvasztás V. elektromos koholás, mi alatt a fémeknek
galván úton való száraz kiejtését s az olvasztáshoz szükséges thermiktis folyamatok létesítését

év
márc. 3. kapta Shí^re Józsefe nikkelezésre vonatkozó szabadalmát, márc. 25. pedig a birminghami
Elkington testvérek a galván aranyozásra és ezüstözésre vonatkozó szabadalmukat. Az utóbbi külö- értjük.
Az elektromos hevítést fképen az jellemzi
nösen nagyon fontos mozzanata volt a galvanoszt^a történetének, mert egyrészt a birmin- hogy csak energiaátalakulás, tehát anyagtaghami, másrészt a párisi galvanizáló ipartelepek lan. Gazdaságos voltát (a melegnek mintegy
alapítását eredményezte. A továbbfejlesztésben 80"/o-o8 kihasználását), ktílönösen annak tudhatlegfáradhatatlanabb volt de Ruolcz, akinek sike- juk be, hogy a reakciókat kis helyre szorithatrült az aranyozást, ezü3tözést,rezezést, nikkelezést juk és kiváló fontossága különösen abban áll,
tökéletesíteni és a platina, ón, ólom, kobalt és cink hogy ez úton oly magas hfokokat állíthatunk
galvanosztégiáját megalapítani. A negyvenes
évekhenBöttger, ki a galván-nikkelezésben a kénsavas nikkeloxidul-ammoniak duplasó alkalmazása által már 1841. nagy érdemeket szerzett, a
vas galván-ejtését találta ki, mely legújabban
Klein pétervári telepén szintén nagyfontosságú

iparággá fejldött.
Ma a galvanosztégia már teljesen önálló iparág,
melynek úgyszólván minden iparos városban akadnak szorgalmas mveli. Legfontosabb lett a rezezés, sárgarezezés, nikkelezés, aranyozás.ezüstözés és vasazás kevésbbé fontos az antimon, arzén, cmk, ón, ólom, kobalt és platina ejtése. A
többi fémekre még eddig nem került a sor. A galvanosztégiai ipartelepek élén Chrisiophle párisi
gyára áll, mely EUkington szerény telepébl a
legnagyobbszabásúvállalattáfejldött.A galvanoplasztika fejlesztésén sokat lendített mégMurray
1840. azzal a találmányával, hogy a nem vezet
is vezetvé lesz, ha grafittal beporozzuk. Ekként
fából, gipszbl, viaszból, s midn 1843. Montgomery dr. a guttaperehát a londoni Society of Arisban megismertette, különösen ebbl készítették a
:

matricokat.

Az elektromos bontás terén legszerényebb köre
van az úgynevezett galvánfestésnek, vagy galvanokromiának.Ez alatt értjük afémtái^akfelü-

Siemens elektromos olvasztó kemencéje.

letének oxidációját elektromos áram s^tségé vei. el (4000 C*-ig), melyeket szénnel elöáUítani
Már Priestlq/ észlelte 1766., hogy a fémlapra csapó nem lehet.
elektromos szikra az érintkezés helyén színes
Az elektromos koholás úttörje Davy volt, aki
gyrket hagy s ennek a tüneménynek okát na- a XIX. sz. elején az ömlesztett maró-káliumból

A és maró-nátriumból az alkálifémeket ejtette ki,
hasonló hatását 1826. Kofrili ész- azonban a találmánynak gyakorlati értékesítése
lelte elször, azonban a doloauak gj'akorlati fon- mégis Becquerd érdeme, aki 1836., különösen
tosságát késbb, még pedig 1842. Elsner dr. és az ezüstércek elektromos olvasztásával foglalko1844. Becquerd méltatták, ennek fia folytatta a zott. Becquerd ezt, valamint az ólom- és rézkísérleteket.
ércek elektromos koholására vonatkozó felfedeA galvanosztégia és plasztika terén elért vív- zéseit 1854 jún. 26. a párisi akadémiának be is
mányok nem maradhattak hatás nélkül a ko- mutatta.
hászatra. Jakobi, de Ruolcz és az Elkington
Az elektromos koholás kifejtésében hatalmas
testvérek találmánya joggal kelté föl a kohászok része van Despretznek is, kinek kísérletei a
érdekldését is mert közel állott a gondolat a fé- magnézium, szilícium, bór, titán, volfrám, pallámeket a szokott kémiai módszerek helyett elek- dium és platina kiejtésére vonatkoznak. Píchan
tromos árammal is kiejtem. A réznek elektromos 1854. a redukálandó ércet l»/o faszénnel \agy
úton való tisztítására Elkington Jakab kapta az kokszszal el^yítve, két vagy több egymás alá
els szabadalmat Angliában 1865 nov. 3. Eszerint helyezett ée battériákkal összekapcsolt elektród
gyon helyesen az oxidációnak tulajdonította.

^vánelemek

;

Elektrometeorok
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között hullatta keresztül. A 9 láb lioszsu és két
négyzetláb felület elektródokon áthatoló áram
gerjesztette ívfény az áthulló ércet legott redukálta és megolvasztotta. Az elektromos koholás
fejlesztése körül nagyobb érdemeket szereztek

keresztül üvegedénybe nyúló fémrúd, alsó végére
ragasztott két aranyfüst-lemezzel. Ha a fémrúdnak kinyúló, fels végét elektromos testtel érintjük, az aranyfüstlemezek is elektromossá válnak,
egymást taszítják s villaalakúan szétágaznak.
még: Johnson (1863), Holmes (1856), Dawes Újabban ezeket az elektroszkópokat
fleg a
(1867), Monckton (1869), Motier Nes (1872) és radioaktivitás és légköri elektromosság vizsgámérésre is általánosan használják. Az
EJirmann (1872), azonban az újabbkori feltalá- latánál
lók közül mégis legtöbb érdeme van Siemens C. utóbbi célra szolgáló ExnerW. dr.-nak, mert ö szerkesztette Staite után f éle elektroszkópot mutat a 2.
(1849) az els praktikus elektromos olvasztók ábra. A háza fémbl van, csak
egyikét.
az elüls és hátsó fala üvegEzt az olvasztót (1. az ábrát a 303. old.) a
bl, b a szigetel borostyán, a
tégely alkotja, mely a rossz melegvezetövel ki- a az aluminíumlemezek (amitöltött
edényben áll. A pozitív elektródot ket az igen kényes aranyaz edény alján lev vas, platina vagy gáz- füst helyett szokás használni;
szén, a negatív elektródot pedig az edény fedeugyan e célra legújabban
lén befüggesztett, sajtolt szénhenger alkotja. ezüstözött kvarcfonalat is jó
emeln függ. Az emel
Ez a szénhenger
sikerrel alkalmaznak). A szótvégén lógó puha vashenger S drót tokba (szole- ágazás leolvasására az l lupa
tolható súlylyal az emelt meg- és S osztályzat szolgál, amely
noidba) illik. A
felel módon állítják be. A dróttekercs egyik vé- úgy van kívül elhelyezve,
gét a pozitív, a másikat a negatív sarokkal kötik hogy S' tükörképe (az elüls
edényben az elektromos árammal üvegfal alsó része tükrözve
össze. Ha a
szemben ható ellenállás bármi okból növekszik, van) éppen a lemezek helyén
ekkor a szolenoidban kering áram intenzitása is lássék. Mieltt mérésre szolábra. Aranyfttstös
megnagyobbodik és a puha vasrúd súlyát jobban gálhatna, az osztályzatot kalielektroszkóp.
kiegyenlíti, vagyis ekkor a szénelektród lesü- brálni kell, t. i. pl. ismert felyed ellenkez esetben pedig felemelkedik. E ke- szültség elemekkel meghatározni. hogy egy
mencében 2500— 2800« C. hmérsékletet is el- bizonyos szétágazásnak mekkora feszültség felel
állíthatunk és az olvasztás teljesen közömbös lég- meg. Hordozás közben az r r rudakat betoljuk,
körben történik.
mire a c fémlapok aa aluminiumlemezeket lefogBohnenberger elekAzonban Siemens kemencéje inkább labora- ják s megsérüléstl védik.
tóriumi célokra való, a kohók üzemében ettl troszkópjában egyetlen lemez lóg két fémlap köeltér szerkezeteket használnak (Stassano, Kjel- zött, amelyeket a Zamboní-oszlop egy-egy sarkálin, Röchling, Rodenhauser, Héroult, Girod, Gin, val összekötve, ers töltéssel látunk el a fémrúdFrick stb. szerkezete), melyeket az elektromos dal elektromosságot közölve, a lapok egyike az
energia hvé való átalakításának módja szerint
három fcsoportra oszthatunk.
Az egyik csoportot alkotják azok a kemencék,
melyekben az elektromos áram ívfénnyé alakul át és ez közvetetlenül, vagy pedig sugárzó melege útján közvetve hat az olvasztandó

—

—

T

H
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B

G

T

;

—

;

A második csoportba sorozzuk az ellenálláskemencékéi. Az áram a két eleksal
tród közé iktatott vezett melegíti fel. Ez a vezet lehet maga az olvasztandó anyag (közvetetten ellenállás), vagy az elektródoknál kevesebb
keresztmetszet, de nagyobb ellenállású vezet
(közvetett ellenállás).
A harmadik csoportot alkotják az indukciós

mköd

kemencék, melyek a nagyfeszültség áramot kisfeszültségvé alakítják, tehát szerkezetük a
transzformátorok elvén alapszik.
Elektrometeorok, összefoglalása mindama légköri jelenségeknek, melyeknél a légköri elektro-

2.

ábra

Lxui

i

t<

le
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ktrusakóp.

aranyfüstöt vonzza, másika taszítja. A két fémlap
szerepel.
Elektrométer, elektromos mennyiségek és po- töltésének fokozásával az érzékenység jóformán
tenciálkülönbségek (feszültségek) mérésére szol- tetszésszerint fokozható.
Ugyanezt az elvet, hogy t. i., a mérend tölgáló mszer. Ha nem mérésrl, hanem csak az
elektromos állapot kimutatásáról van szó, igen tés egy másik ers segédtöltéssel ellátott testre
jó szolgálatot tesznek az elektroszkópok. A leg- hat, találjuk meg a jóformán kizárólagosan haszegyszerbb elektroszkóp az elektromos inga (1. o.). nálatos Thomson-féle quadráns-elektrométeren.
Ennél érzékenyebb az aranyfüstlemezes elektro- Finom fonalra függesztett piskóta alakú fémleszkóp (i.á&ra): szigetel(ebonit,borostyán)dugón mez (az ú. n. t) négyfelé vágott körlap felett, ül.

mosság

Elektromlndító

—

er
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galvánelem két sarkát kötjük össze, amelyek között a feszültségkülönbséget az elektromotoros
er állandóan fenntartja, ugyanezen hatásokat
állandóan tapasztalni fogjuk, a drótban állandó
E. kering, amelynek iránya gyanánt a pozitív
elektromosság mozgási irányát, azaz a magasabb
mérés úgy történik, hogy pozitív potenciálú helyrl az alacsonyabb felé

nésyfelé vágott fémdoboz (quadránsok) belsejében
lóg, amelyek közül két-két szemköztfekvö vezetöinémely
leg össze van kötve egymással. Alatta
üvegcsészében kénsav van, ami a
eszközön
leveg nedvességének elvonására s a piskótáról
belenyúló drót révén az utóbbi lengéseinek csil-

—

—

lapítására szolgál. A
a tt állandó ers töltéssel látjuk el; a két
qnadránspárt pedig azzal a két ponttal kötjük
össze (egyiket rendesen a földdel), amelyeknek

a feszültségkülönbségét mérni akarjuk (pl. egy
elem két sarkával, ha az elem elektromindító
ereje a mérend). A piskóta ekkor a feszültségkülönbséggel arányosan elfordul, az elfordulást
a ráersített tükör, továbbá távcs és skála segélyével méigük le.

3. ábra.

Thomson-féle abszolut-elektrométer mintája.

Az egészen más elven alapuló Lippmann-féle
Elektrokapilláris iele^iségek. Mindezen méreszközökkel közvetetlenül csak összehasonlító
méréseket lehet végezni elektromos poteneiál.különbséget abszolút mértékben a Thomson-féle
abszolút jK.-rel mérhetünk. A mszer egy mozgó
és egy szilárd körkorongból áll a mozgó korong
egy mérleg egj'ik karján lóg ha a két korong között a lemérend potenciálkülönbséget létesítjük,
akkor a szilárd korong a mozgóra vonzó ert
gyakorol, melynek nagyságát a mérleg másik
B.-tl.

;

;

;

csészéjébe helyezett súlyokkal egyensúlyozhatjuk
8 ezáltal az er nagyságát abszolút mértékben
megállapíthatjuk. Az er nagyságából s a korongok méreteibl a potenciálkülönbséget is abszolút
mértékben kiszámíthatjuk.

Elektromindító er, 1. Elektromotoros er.
Elektromobil, 1. Motorkocsi.
Elektromos akkumulátor, 1. Akkumulátor.
Elektromos angolna (Gymnotus eledricus
L.). 1. Elektromos halak.
Elektromos áram. Ha megtöltött elektromos
srít (pl. leideni palack) két fegyverzetét vezetdróttal összekötjük, az ellentett elektromosságok
egymásra gyakorolt vonzásuk folytán ogjTnásfeló
áramlanak, a drótban E. keletkekk. Az B. jelenlétét hatásaiból ismerhetni fel, abból t. i., hogy

a

drótot felmelegíti, közelében

lév mágnestt

folyadékot felbont stb. Az
Így létrehozott áram csak igen rövid ideig, t. i.
addig tart, amíg a két fegyverzeten a töltések el
nem fogynak, ha azonban vezet-dróttal pl. egy

kitérít, közbeiktatott

Révai Nofy LexPctmtu

VI. Icöt

vezet irányt vesszük. Az irányon kívül az

B.-ot

erssége, intenzitása jellemei állandó E. esetén
ezt a "vezeték bármely keresztmetszetén 1 mp.
alatt átáramló elektromosság mennyisége adja
meg. Az intenzitás egysége az ampere ; egy ampere ersség az az áram, amelyben mp.-enként
egy coulomb elektromosság folyik át (1. Elektromos mértékegységek) ; az áram intenzitását mágneses hatásából (galvanométer, ampéreméter),
elektrodinamikus hatásából (eíektrodinamométer), hhatásából (hödrótos-ampéremérö) s kémiai hatásából (voltaméter) mérjük. Elre is
kiszámíthatrjuk valamely vezetékben létrejöv B.
intenzitását, ha ismerjük az elem elektromotoros
erejét (1. o.) s a vezeték elektromos ellenállását
(1. 0.), erre szolgál egyetlen zárt vezeték esetén
az Ohm-törvény (1. o.), míg ha a vezetékben elágazások is vannak, akkor a Kirchhoff-féle törvények (1. 0.). Az ersséghez rokon, jellemz adata
még az B.-nak az áramsrség, amin az áramersség s a vezeték keresztmetszetének viszonyát, azaz a keresztmetszet egységére (pl. 1 cm»-re)
es áramintenzitást értjük. Az áramsrség különösen fontos fogalom az olyan E. leírásánál,
amely nem dróton, azaz vonalnak tekinthet (egyméret) vezetn folyik, hanem valamely lemezben (aminek tehát két mérete van) vagy három
irányban kiterjedt testben. Ilyen esetben az
árameloszlás ismeretéhez szükséges, hogy a test
minden egyes pontjában ismerjük az áram irányát és srségét, azaz ismerjük az áramvonalakat, azokat az árambevezetéstl az áramkivezetésig vezet görbe vonalakat, amelyek mentén
az elektromosság áramlása történik. Megjegyzésre érdemes, hogy ez áramvoualak ugyanolyanok, mint valamely folyadék ái-amlása, amely folyadék az árambevezetésnél ömlik be s a kivezetésnél folyik el, aminthogy általában az E. s a
folyadékáramlás, továbbá a hvezetés egészen
hasonló törvények szerint történik. A gyakorlatban természetesen azt is számításba kell
venni, hogy semmiféle anyag tökéletesen nem
szigetel, az elektromosság egy része a vezetékbl a környezetébe (föld) távozik, úgy, hogy az
B. tovavezetésénél áramveszieségek elkerülhetetlenek. Különösen áll ez nagy feszültség
E.-okra, amelyekkel szemben már a leveg sem
viselkedik tökéletes szigetel gyanánt.
Ami az E, természetét illeti, az a mai felfogásunk szerint lényegesen különböz aszerint, amint
fémekben, folyadékokban (elektrolitokban), illetve
gázokban történik az áraimlás. Mind a három esetben az B. konvektiv természet, azaz az anyagi
léttel folriiházottnak gondolt elektromosság tényleges mozgásából áll. Míg azonban az elektrolitokban a vezetést az elektrolitnak ellentétes töltés
s kémiailag is különböz természet iónjai végzik
;

úgy, hogy az elektroliton áthaladó B, egyúttal
közönséges anyagot is visz magával s kémiai vál-

Elektr. áramelosztási

—

rendszerek

tozást is okoz

(1. lónelmélet és Elektrolízis), addig
valamely gázban a vezetést közvetít iónok ugyanazon gáznak ellentett töltés molekulái az B.
tehát anyagmozgással jár, de kémiai változással
nem, továbbá az iónok mozgását egyúttal a közönséges anyagtól ment, pusztán elektromosság;

ból álló elektronok mozgása is kiséri (1. Elektromos kisülés és Elektromos sugarak) s végül a
fémekben az B. semmiféle anyagi változással
nem jár, tehát pusztán az elektromosság mozgásából állhat. Miután pedig eddigi ismereteink
szerint közönséges anyagtól menten csak a negativ elektromosság létezik, eszerint a fémekben
^
'
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A rendszer veleje az, hogy a központi telepbl
egy vezeték kiindul, s az útjában lev helységeken végigvonul, s ahol áramra van szükség, ott
elektromotort iktatnak sorosan az áramkörbe, s
ez az elektromotor azután hajt különféle feszült-

ség

dinamókat, amelyek áramával azután az ilvilágítják, vagy az áramot más célra,
pl. vasúti célokra használják fel. Indirekt rendszerrel van tehát dolgunk. Lehet az áramkörbe
azután elektromotorokat kapcsolni, amelyek közvetlen munkagépeket, malmokat, cséplgépeket

let várost

az B. a negativ elektronok mozgásából áll (1. Elektronelmélet). Mind a három esetben az elektromosság tényleges mozgási sebessége igen kicsiny
(az elektrolitokban pl. a nagyságrendje századrom. mp.-enként). Nem tévesztend ez össze azB.
terjedési sebességével, ez utóbbi egymagában

egyenes fémhuzalban 300,000 km/mp., ami
hogy ha a fémhuzal egyik végéhez
elektromosságot vezetünk, 1 mp. múlva már tle
300,000 km.-nyire is megindul az elektromosság
mozgása; ez a terjedési sebesség egyébként a
vezeték alakjától s környezetétl is (önindukció,
kapacitás) függ, s pl. egy tengeralatti kábelben
az elbbinek igen kicsiny törtrészére sülyed-

álló

azt jelenti,

het

le.

Elektromos áramelosztási rendszerek. Megkülönböztetünk direkt és indirekt áramelosztási
rendszereket. Az elbbiben az áramfejlesztk és
a fogyasztók egy és ugyanazon elektromos áramkörben fekszenek míg az indirekt áramelosztási rendszerben az áramfejlesztk és a fogyasztók elektromosan elválasztott áramkörhöz tartoznak. Például a közönséges egyenáramú rendszer a direkt rendszerhez tartozik, mert a dinamókban fejlesztett áram közvetlen a fogyasztó
lámpákhoz, motorokhoz stb. jut ellenben például
a váltakozóáramu transzformátoros rendszer indirekt rendszer, mert a transzformátor szekun-

1. ábra.

;

Soros kapcsolású áramelosztási rendszer.

hajtanak. A vezeték ilyképen végigvonulva
az illet fogyasztóhelységeken, ismét visszatér a
központi telepbe. A vázlatrajzát az 1. ábrán látjuk. Soros kapcsolású rendszerben az áramersség állandó. Hogy azonban az áramersséget a
terhelés változása alkalmával is állandóan fenntartsuk, az áramforrás, vagyis a dinamógép kakell állandó magasságban fenndér áramköre el van különítve. Vannak egyen- poesfeszültségét
áramú és váltakozó áramú rendszerek. Az egyen- tartani. Bz a rendszer nem igen terjedt el.
Sorosan lehet még ívlámpákat is kapcsolni a
áramú rendszerek lehetnek megint soros (szészerint az áram a dinamogóp pozitív
riás) kapcsolású vagy pedig párhuzamos kap- 2. ábra
-L,
csolású rendszerek. A párhuzamos kapcsolású
>~
X
egyenáramú rendszerek megint lehetnek kétvestb.

;

;

zetékes, háromvezetékes

vagy többvezetékes rend-

még

pedig vagy csupán áramfejleszt dinamókkal, vagy pedig azokon kívül akkumulátorteleppel, vagy kiegyenlít dinamókkal, feszültségosztóval stb. felszerelve. A váltakozó áramú
elosztási rendszerek lehetnek egyfázisú, kétfázisú vagy háromfázisú rendszerek. Vannak
végre vegyes, vagyis kombinált rendszerek, pl.
váltakozóáramu-egyenáramu rendszerek. A soros egyenáramú áramelosztási rendszemek nevezetes példáját látjuk hazánkban az ikervári telepen. Vas vmogyébon, ahol a Rába vizi erejét
használják fel. A fáramkör dinamógépek egy
csoportja 40 ampéres, a dinamók feszültsége
egyenkint 1500 volt. A gépeket sorosan kapcsolják, ahogy a terhelés kívánja; két dinamó
1500 -\- 1500
3000 voltot, négy dinamó pedig
1500X4 6000 voltot fejleszt; az áramersség azonban mindig ugyanaz marad.
szerek

;

=

=

JZ5U
2.

ábra. Sorosan kapcsolt ívlámpák.

kapcsából kiindulva, egymásután árad végig az
Zíi Li ívlámpákon, s visszatér a negativ kapocshoz az egyes ívlámpákat a Ji" rövidre záró szerkezettel ki is kapcsolhatjuk az áramkörbl, azért
a többi lámpán az áram végig árad. Az egyenáramú rendszerek másik áramelosztási módja a
párhuzamos kapcsolás szerint való áramelosztás
vagy a kétvezetékes, vagy pedig a háromvezetékes rendszer szerint. Az utóbbi rendszer terjedt el leginkább. A párhuzamos kapcsolásban
az áramfogyasztók egymástól függetlenek csak
a feszültséget kell az áramfogyasztók (lámpák,
motorok) kapcsain a gyakorlat által megkövo;

;

rendszerek

Elektr. áramelosztási

határok között állandó magasságban fenntarfleg az izzólámpák érzékenyek a feszültség ingadozásai iránt, úgy, hogy a normálisnál,
2— 37o-Dál nagyobb feszültségingadozás az izzólámpa kapcsain ne legyen.
A legegyszerbb áramelosztási rendszer a kétvezetékes rendszer a 5. ábra szerint. Az egyik
vezetéken az áram a fogyasztóhoz jut, a másikon
telt

tani

;

I'

/

^í

Ami az áramelosztást a háromvezetékes rendszerben illeti, gondoljuk, hogy mindkét hálózatfél egyenlen van terhelve. Legyen pl. a terhelés
100 ampere. Ez a 100 ampere keresztül hajtódik
az elektromos nyomás (feszültség) folytán a két
hálózat-félen, s a géptelep pozitív kapcsától jöv
áram a géptelep negatív kapcsához árad vissza
a középs vezetéken ekkor áram nem kering.
Tételezzük fel azonban, hogy az egyik hálózat-fél,
pl. amely a pozitív vezeték és a nullavezeték között van, jobban van megterhelve, mint a másik
Legyen a fels

hálózat-fél terhelése

í

t

M

J

I

3.
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hálózat-fél.

r

4
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ábra. Kétvezetékes bálózat.

6. ábra. Feszültség-osztó.

pedig vísszaárad az áramforráshoz a lámpá,k
stb. pedig párhuzamosan vannak a vezetékek
közé iktatva. Lehet kétvezetékes rendszerben
vezetékhálózatot is képezni, ahogy a 3. ábrán
látjuk. A kétvezetékes direkt rendszerrel nagy
távolsága nagyobb energiamennyiségeket gazdaságosan nem tehetünk át, mert a direkt kapcsolt izzólámpák miatt kötve vagyunk ahhoz

100 ampere, az alsó hálózat-fél terhelése pedig
csak 70 ampere akkor a 100 amperébl 70 ampere keresztül nyomatik a második hálózat-félbe,
s onnan a 70 ampere visszaárad a géptelep negatív
kapcsához az alsó hálózat-félre nézve fölösleges
30 ampere pedig a középs, vagyis a kiegyenöt^
vezetéken visszaárad a géptelepbe. A harmadik
eset pedig akkor áll el, ha pl. a negatív fvezeték
a feszültséghez, és a nulla vezeték között lév fél van jobban megamit az izzólám- terhelve. Legyen pl. a fels hálózat-fél terhelése
pák kibimak.Ezen 70 ampere, az alsó hálózat-fél terhelése pedig 100
a bajon segít az ampere akkor 70 ampere keresztülárad mind a
;

220

pl.

;

;

;

01 Hk

2201
wlt.

k\

egyenáramú há-

romvezetékes
rendszer. Ha két
4. ábra. Rgyenáramn háromvezetékes
dinamót sorba
rendszer.
kapcsolunk.akkor
a két fvezeték között még egyszer annyi feszültség áll el s ha most a két dinamót összeköt
vezetékbl egy harmadik vezetéket, a nullavezetéket, vagjás a kiegyenlít vezetéket húzzuk, akkor mindegyik hálózatfélre fele feszültség jut. A 4. ábra szerint 2 darab mindegyik
220 voltos dinamót feszültségre kapcsoltunk, tehát a két fvezeték között 2 X 220 volt
440
volt feszültség uralkodik bármelyik
vezetékes
a középs, vagyis
kiegyenlít vezeték közé iktathatunk 220 voltos
izzólámpákat. Lehet egy dinamóvalisa céltelémi,
ábra. Egyenánuna háromTezetékee rendszer.
ha közbe akkumulátor-telepet kapcsolunk, 8 az akkumulátor-battéria kö zepétöl ágaztatjok el a középs vezetéket az 5. ábra szerint.
Lehet itíég ú. n. kiegyenlít dinamókat is a két fvezeték közé kapcsolni. Hogy ne keUjen két dinamót sorba kapcsolni, v. pedig kiegyenlít berendezéeeket létesíteni, oly dinamók is vannak, ahol a
feszültségmegosztás magában a dinamóban megy
végbe ; ezek az ú. n. háromvezetékes dinamók, v.
pedig feszültségosztót alkalmazunk.

mind pedig az

fels,

alsó hálózat-félen

;

az alsó

hálózat-félre nézve

még hiányzó 30 ampere pedig

a gépteleptl árad

kifelé a kiegyenlít, vagyis

nulla vezetéken.

A középs vezeték t«hát mindig a terhelési
áramok különbségét szállítja még pedig a fölös
;

:

;

ííOH

f

=

^:.
31.

7.

ábra. Háromvezetékes hálózat tápláló- és elosztóTsietékekkel.

leget a gépbe vissza, a hiányzó árammennyiséget
pedig a géptl ki, a hálózatba. Azért a lámpák,
motorok stb. kapcsolásánál, amennyire lehetséges,
arra törekedjünk, hogy a két hálózat-felet egyenlen terheljük meg, vagyis a fogyasztókat az
ampéreterhelés alapján lehetleg egyenlen oszszuk el a két hálózat-fél között. A feszültségosztó
('ö.áfero^,

s az

vasmag körül csavart dróttekercsMl áll,
E végbl a diuamó-

egyik dinamót pótolhatja.

Í0»
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gép

C kommutátorának

tól szigetelt Si és Sii

T

Az egyes transzformátorokkal való elosztás
az, hogy az energiával ellátandó minden
tekercsónok egyes épületben, vagy szí^rosan egymás mellett

tengelyére, két egymás-

áramszed gyrt szerelünk

a gyioikhöz a
feszültségosztó
végeivel összekötött jRi ós Bn kefék súrlódnak. A
kommutátorhoz súrlódó Bi ós Bu kefék az Li és
Ln küls vezetékkel vannak összekötve. Az áramszed
a kommutátor két ellenkez szeletjeivel vannak összekötve. A kiegyenlít
vezeték a
tekercs felez pontjából indul ki.
Ha nagyobb fogyasztóterületeket kell a 3 vezetékes rendszerrel ellátni, akkor úgy segítünk a
dolgon, hogy a központi telepbl, vagyis a dinamógépháztól a fogyasztó terület közepe tájáig több
irányban fvezetéket ú. n. tápláló vezetéket hú-

gyrk
T

•

8.
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A

módja

lév épületcsoportban transzformátort állítunk fel.
Evégbl lehetleg zárt prim ér-hálózatot tervezünk
s

ehhez a transzformátoro!-:at bármely ponton pár-

huzamosan kapcsoljuk, a S. ábra szerint.
Minden egyes transzformátor szekundér áramköre külön, egymástól f;:ggetien áramkört táplál
árammal. Ha nagyobb lúvolságra kell áttenni az
energiát az erteleptl, akkor a központi telepen
nagy feszültség áramot fejlesztünk, s az illet
távollev városban letranszformáljuk a városi
hálózat számára, s ezt;i íosziiltségetismét letranszformálhatjuk másodszor a házi vezetékek, vagyis
fogyasztók számára, mint ahogy pl. Kolozsváron
van. Kolozsvár részé: e részben a 32 km. távolságban lev Hidegszaiiios vizierejével fejlesztik
az elektromos energiát, s a 15,000 volt feszültség
áram az ú. n. távolsági vezetékben Kolozsvárra
jut, s ott 3000 volt primérfeszültségre, s azután
ezt a feszültséget ismét 150 volt szekimdér használati feszültségre transzformálják lo (9. ábra).

ábra. Áramelosztás egyes transzformátorokkal.

zunk, s a tápláló pontból ágaztatjuk el az ú. n.
elosztó vezetékeket. A tápláló vezetéktl magától
közvetlen azonban nem ágaztatunk le lámpákat
V. házi kapcsolásokat. A tápláló vezetékben bár-

milyen

2/>oo

feszültségvesztesóget megengedhetünk,

csak arról gondoskodjunk, hogy a táplálópontban,
illetleg az elosztó pontban maradjon a feszültség
lehetleg állandó, bármely terhelésváltozás esetén
is. Minthogy tehát a tápláló vezetékben tetsz-

é jSOOOOvolt

í 3000i/oU

ifi

i#
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leges feszültségvesztcséget engedhetünk meg,
tehát a vezeték-rózanyagban takarékoskodhatunk.
10. ábra. Transzformálás felfelé és kétszer lefelé.
Az elosztó vezetékben csak mintegy 2—30/0 terHa pedig igen nagy távolságra kellene nagy
jed feszültségváltozást engedhetünk meg, mert
az izzólámpák igen érzékenyek a feszültség vál- energiamennyiségeket áttenni, akkor a í^'';jben
aránylag csak alacsony fesziiltségü ára .»t fejlesztünk, mondjuk 2000 voltot, s ezt feltrau^ziormáljuk, mondjuk 50,000 voltra, s mint ilyen feszültség jut a távolsági vezetékbe. Ezt a feszültséget azután az illet helységben ismét letranszformáljuk, mondjuk 3000 voltra, s ezt ismét pl. 105
voltra a fogyasztók számára a 10. ábra szerint.
V. ö. Straub Sándor, Elektrotechnika; Áramelosztási rendszerek vezetékek és vezeték-hálózatok (Budapest 1909).
Elektromos áramfejleszt központi telepek.
9. ábra. Kétszeres transzformálás lefelé.
Központi telepek azok, ahol az elektromos enertozása iránt. Az elosztóvezetékektl ágaztatjuk le giát nagy mennyiségben iparszer üleg fejlesztik,
azután a házi vezetékeket, a 7. ábra szerint, ahol s kiterjedt vezetékhálózattal a fogyasztási helyre
vezetik. Az energiát azután világításra, elektroTi, r„ Tg a tápláló pontokat jelöli.
Váltakozó áram fejlesztése esetén az energiát motor-hajtásra (munkaátvltelre), vasüti kocsik
egyfázisú vagy háromfázisú árammal oszthatjuk hajtására, ftésre, fzésre, elektrokémiai célokra
szét. Minthogy a váltakozó áram nagy feszültség stb. felhasználják. Az ilyen telepek lehetnek
fejlesztésére alkalmas, de meg transzformátorok- egyenáramú, váltakozó áramú és többfázisú tekal kis feszültségre alakíthatjuk át, azért nagy lepek. A dinamógépeket gzgépek, gzturbinák,
fogyasztó területeknek ellátására célszeren fel- vízturbinák, nyersolajmótorok, szívó gázmotohasználhatjuk. Újabban világítási és erátviteli rok, fóldgázmótorok stb. hajthatják. A szél ereje
célokra nagyobb fogyasztó területeken leginkább még nincs nálunk kihasználva Dániában azour
háromfázisú áramfejleszt telepeket terveznek, ban a tengerpartok közelében, ahol az év jórészópárhuzamosan kapcsolt transzformátorokkal.
ben állandó ers szél fúj, már felhasználják, de
Az áramot vagy egyes transzformátorokkal, v. akkumulátorokkal kapcsolatban. A magyarortranszformátor-alállomásokkal oszthatjuk el.
szági áramfejleszt telepek statisztikáját legel;

;
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A

temesTári visiertelep gépliása és kapcsoló UbUkla.
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kapcsolni, ha maga a vüágitás egyedül nem muálKtotta össze 1S06.
191 1-bon pedig új bvített statisztikát közölt a vál- tatkoznék jövedelmeznek.
Az ilyen központi áramfejleszt telepek lehettozott viszonyok és újabban keletkezett telepek
figyelembevételével. Ezen statisztika szerint 1911. nek helyi telepek, ahol a telep csak a városi, közvolt Magyarországon 196 közcélra való elektro- ségi ray ónban ad le elektromos energiát a fogyaszmos világítási áramfejleszt telep (a csnpán elek- tóknak vUágítási és motorikus célokra. Ha azontromos vaeúti telepek kivételével), Horvát-Szla- ban a szomszédos községek is óhajtják az elekvonországokban pedig 12. Magyarországon ezek tromos világítást, de ott különálló telep felállía telepek még azonkívül 103 más helységet is el- tása nem lenne gazdaságos, az áramot a szomszéláttak árammal, úgy hogy 1911. kerekszámban dos helység telepébl is átvezethetik. Ekkor
300 az elektromos világítással ellátott helységek rendszerint nagyfeszültség áramot 3000 15,000
száma. Az elektromos világítási telepekbe fekte- Volt, s még nagyobb feszültség áramot fejlesztett tke Magyarországon 153.383,400 koronát, tenek, s ezt a nagyfeszültség áramot bocsátják
Horvát-Szlavonországokban 5.632,416 koronát a távolsági vezetékbe, s mint áttételi, átviteli feképvisel. Magyarországon a telepek hálózatához szültség szeropel, melyet azután az illet helykapcsolt izzólámpák száma 1911. közvilágításra ségben kisfeszültségre alakítanak át, gyakran
64,959, magán izzólámpák száma 1.815,897 á 50 kétszeres transzformáció útján. Az ilyen telepewatt. Az ívlámpák száma közvilágításra 2521, ket azután közös telepeknek nevezhetjük. A telemagánvilágításra 13,706.
Az elektromotorok pek harmadik fajtája a hely közitelepek (Cberlandszáma 11,314. s ezek összes munkabírása 36,535 Zentralen), melyek nagy fogyaszt területeket hálóer. A hálózathoz kapcsolt árammérk (áram- lóznak be, több vármegyére kiterjedhetnek, s
órák) száma 117,036. Egyenáramú telep van 100, nemcsak községek, hanem puszták, majorok száváltakozó áramú (egy-két- és háromfázisú) telep mára is adnak le áramot a mezgazdaság stb. célvegyes jaira. Ilyen helyközi telep pl. a gibárti Abauj
utóbbiak között 75 háromfázisú
91
rendszer telep 5. A világítási telepeken a gz- vm.-ben. Mutatványul az I—II. táblamelléklegépek száma Magyarországon 290^=122,375 ló- ten néhány áramfejleszt telep képét közöljük.
er a gzkazánok száma 333. A lokomobil és Ezek között szép, modem telep a temesvári vízfélstabil gzgépek száma 17^1565 lóer. A nyers- ertelep, ahol a Béga-csatoma vízerejét haszolajmótorok száma 1.34=22,443 lóer. A szívó- nálják fel hái'om turbinával a vízesés magasgázmótorok száma 33=3595 lóer a világítógáz- sága 5'6 méter, vízmennyiség pedig másodpermótorok száma 1=300 lóer a víztorbinák száma cenkint 36 köbméter, úgy hogy mintegy 1680 ló62=16,732 lóer, s a vízi kerekek száma 3=42 er áll rendelkezésre.
lóer.
Elektromos áramgerjesztés, 1. Elektromos
összesen az ergépek száma a világítási tele- indukció.
peken Magyarországon 540=167,052 lóer. Van
Elektromos áram jogtalan elttilajdonitása
továbbá a telepeken egyenáramú dinamógép (lopása). Az elállított villamos áram és technikai
278=^35,624 kilowatt; egy-, két- és háromfázisú célokra értékesíthet minden egyéb er (energia)

szr Straub Sándor tanár

—

;

;

;

;

;

;

dinamó295=73,717kilowatt.Atulajdonosokpedig ugyanazon büntetjogi védelem alá helyeztetik,
következk városok, községek 76, részvénytár- mely az ingó dolgokra fennáll. Ennek megfelelleg
saságok 71, magánosok 40, királyi kincstár 5, az említett erk bármely módon való jogtalan
közkereseti társaság 1, betéti társaság 1, egye- eltulajdonítása, úgyszintén szándékos és jogtalan
sület 1, felszámo'ás alatt 1 teleppel. Számos telep megrongálása vagy megsemmisítése Magyarormásféle iparteleppel is össze van kötve, így ma- szágon az 1878. V. t.-c.-nek az idegen ingó vagyon
lommal 41, faipari teleppel 11, szesz-, olajgyár- megrongálására, illetleg a lopásra vonatkozó
ral 7, jéggyárral 7, vízmvel 7, fürdvel 4, gáz- rendelkezései, Horvát-Szlavonországokban pedig
gyárral 4, fonó-, szövgyárral 2, gép-, kaszagyár- az ottani büntet törvények rendelkezései szerint
ral 2, végre téglagj'árral, konzervgyárral, magne- büntetend. 1907. III. t.-c. 2. § h) pont.
ziMparral, bányaüzemmel és sertéshizlalóval 1—1.
Elektromos áramkör. Az egy v. több áramA kisebb vidéki hazai városokban, ha közcélra forrással összefüggésben lev vezetk összeségét
szolgáló elektromos telepet akarnak felállítani, s áramkörnek nevezik. Ha ezen összefüggés olyan,
nem igen van kilátás arra, hogy ipari, vagyis hogy a vezetk folj^nos, megszakító nélkiUi
erátviteli célokra (motorok hajtására) nagyobb kört képeznek, úgy hogy abban állandó áram
fogyasztás lesz, amiért érdemes lenne nappal is a keringhet, akkor ez zárt áramkör v. zárt vezetelepet üzemben tartani, helyesebb dolog, ha az ték. Hogyha azonban a folytonosság egy helyen
elektromos telepet valamely iparteleppel, például meg van szakítva, akkor nyüt áramkör-rel van
malommal, szeszgyárral v. egyéb iparteleppel dolgunk.
egyesítik, hogy a hajtóergépeket mindkét célra
Elektromos árammérk, 1. Elektromos fojobban kihasználják, s így a telep jövedelmez- gyasztásmérk.
ségét (rentabilitását) növeljék a személyzetben
Elektromos áram veszélyessége. A nagyis inkább 4ehet takarékoskodni, mert egjik- másik feszültség áram veszélyes. Olyan vezetékhez,
mindkét üzemnek tehet szolgálatot. Nagyobb vi- melyben nagyfeszültség áram kering, avatatladéki városok pedig új telep felállításánál fontolóra noloiak és hozzá nem értknek nem szabad férni.
vehetik, hogy nem lehetne-e az elektromos köz- Fdolog az ilyen vezetékeknek nagy gonddal való
ponti telepet városi vízmvel, központi vágóhíd szigetelése. A lakóházak lámpáiba jutó s megenszükségleteivel, jéggyárral, téglagyárral, 8 ha- gedett feszültség áram még nem veszélyes az
sonló közcélokra szolgáló intézményekkel össze- elektromos ütés nem nagymérv, legfeljebb meg:

;

;

—
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égeti annak a kezét, aki a két vezeték csupasz récsak különös véletlen
szét egyszerre megfogja
körülmények rendkívüli összejátszása okozhat
ilyen feszültség áramnál is súlyosabb balesetet,
pl. szívbajos embereknél stb., amire különben
már volt eset. Lakóházakba, hol a közönség a
vezetékkel vagy a világító testekkel érintkezhet,
általában 220 volt feszültség egyenáramnál és
150 volt feszültség váltakozó áramnál nagyobb
feszültség áramot nem szokás bevezetni. Súlyos
sérülést okozhat 500 volt egyenáram, v. 300—400
volt váltakozó áram. Veszélyes, vagy már halá;

—

Elektromos áram veszélyességrB

megszüntetésére a fdolog igen hatásos izgatónak gyors alkalmazása a leggyorsabban alkal;

mazható és leghatásosabb izgató pedig a mesterséges lélegzés, az úgynevezett Sylvester-féle eljárás szerint. Ha valakit nagyfeszültség áram
ér, azonnal orvosért küldjünk ; de addig is, míg

megérkezik, azonnal a következ eljárást alkalmazzuk. A szerencsétlenül járt egyénnek testét
gátló ruhadarabokat, mint inggallért, ruházatot,
kibontjuk. Az illett hátára fordítjuk, s gyzdjünk meg arról, hogy van-e lélegzésnek nyoma.

los lehet 1000 volt-os s azon fölüli áram, bármi•lyen legyen is az.
Az elektromos áram kétféleképen okozhat ha-

ugyanis
az emberi test szöveteit bontja meg ez esetben a halál biztos és végleges vagy 2. a lélegzési szívizmoknak az ideg-gócok izgatása folytán
lált,

1.

;

;

beállott hirtelen szünetelése által, mely esetben
az illet lehet, hogy csak tetszhalottá lesz; az

ilyen tetszhalottat újból életre hozhatjuk, ha a
megfelel segélynyújtással nem késünk sokáig.
Száraz brünk ellenállása száraz közegben (médiumban) sokkal nagyobb, mint nedves, vagy nedves ruhától átnedvesedett brünk ellenállása. A
száraz testünk brének ellenállása mintegy 50,000
ohm lehet per négyszögcentiméter érintkezési felületen. Az ellenállás kisebbedik, ha az érintkezési
felület nagyobbodik ; ha például az áramot vezet
vezeték és a test között az érintkezési felület
100-szor nagyobb, akkor az átmeneti ellenállás

csak mintegy

= 500 ohm

lehet.

Hogy mi-

lyen áram veszélyes, az függ az áramnak elssorban feszültségétl (a voltok számától), de az
áramersségtl is, vagyis, hogy mennyi ampere
áram árad egy bizonyos elektromos nyomás (feszültség) alatt testünkön keresztül. Ami az áram
ersségét illeti, ha bizonyos feszültség alatt árad
testünkön keresztül, halálos lehet már 01 ampere
is ennél kisebb, vagyis 0"03 ampere ersség

1.

ábra.

A karoknak

a

fej fClé

húzása.

Ebben az esetben a fejét kissé magasabb helyzetbe állítjuk, s homlokát hideg vízzel v. jéggel
borogatjuk. Ajánlatos ebben az esetben kámforolajat (egy fecskendnek megfelelt) a br alá
fecskendezni. Ha ez alatt az orvos még nem érkezett volna meg, akkor 10 perc múlva a befecskendezést ismételjük. Ha lélegzést nem észlelünk, akkor a szerencsétlenül járt egyént hátára
fektetjük, s váUa alá összerakott ruhadarabokból, pl. összegöngyölgetett köpönyegbl vánkosfólét készítünk. Ez a vánkos oly nagy legyen,

;

áram elviselhetetlen lehet míg O'Ol ampere ersség áram habár kellemetlen, de mégis elviselhet,
de már lehetséges, hogy utóbbinál légzési nehézsé;

gek állanak el. Amerikában nem akasztanak,

hanem elektromossággal

pusztítják el a halálra
gonosztevket. Ily célokra 30 egész 40 áramváltakozású, 1500 egész 1800 volt feszültség
váltakozó áramot használnak az illett e célra
készített wkivégz székbo) ültetik s az áramot
többszörös megszakítással a testébe vezetik, ahol
az áramersség 8 ampére-re is növekszik ami
megfelel
ítélt

;

2.

;

1800 volt

X 8 ampere
736

14400 watt
736

= 191óer-

nek.

ábra.

A mellkasnak összenyomása.

hogy a hátgerincet megtámassza, ellenben a fej
hátul szabadon lelóghasson. Ezután térdeljünk le
az elájultnak feje mögött, arcunkat feléje fordítva fogjuk meg mindkét karját a könyök alatt,
;

Ha a testen hosszabb ideig oly mennyiség áram
árad át, hogy az emberi testnek szöveti részeit
megbontotta, az illett életre már nem hozhatjuk.
Ha ellenben csak a lélegzés és a szívnek mködése sznt meg ideiglenesen, akkor az illet az
ájulásnak oly állapotában van, mint a vízbe fúlt,
vagy az elbódított tetszhalott ilyent gyakran újból életre lehet hozni. A nagyfokú ájulásnak
;

húzzuk a karokat feje fölött el, úgy hogy feje
fölött a karok majdnem összeérjenek. Ezzel a bes

el vagyis a mellkas kitágul,
a leveg benyomul (1. az 1. ábrát). Ebben a helyzetben tartjuk a karokat fogva 2 egész 3 másodpercig. Azután a karokat lefelé mozgatjuk, meghajlítjuk, s nyomjuk saját testünk súlyával ersen az ájultnak mellkasa felé. Ezzel a kiléleglélegzést segítjük
s

;

—

Elektromos árnyék
zést segíljük eló, vagyis
szorítjuk (1. a 2. ábrát).

a levegt a

tüdbl
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dozható bányamécsesek vagy szárazelemesek, vagy
akkumulátorosak. Ezekrl azonban meg kell

ki-

még mindig nem felelnek meg
azon követeléseknek, amelyeket világítóképesség,
állandóság és tartósság, a kezelés egyszersége
ós a súly tekintetében minden használható bánya-

Két vagy három másodperc múlva a karokat
ismét nyújtsuk ki az ájult feje fölött, s a karoknak üyképen való kinyujtását és a mellkashoz
való nyomását lehetleg egyenletesen s minden
kapkodás nélkül, percenkint mintegy 16— 20-szor
ismételjük. Az ájult mellkasának baloldalát mintegy 5 cm-rel a mellbimbó alatt öklünkkel is megüthetjük. A mellnek üyképen elidézett megrázkódása a szív mködését elsegítheti. Ha ketten nyújthatnak segélyt, akkor a második egyén
ezen mentési kísérlet alatt az ájultnak nyelvét

jegyezni, hog>"

mécsestl elvárni kell.
EHektromos battéria
a.

a.

m. elektromos

telep

0.).

Elektromos biztosító készülékek arra valók,
hogy az elektromos áramot egy vezetékben önmköden megszakítsák, mihelyt a vezetékben
oly áram halad, amely ersebb annál az áramnál,
zsebkendvel fogja meg, húzza szájából ersen amelyre a vezetéket készítették. A magas áramki, annjiszor, amennyiszer a karokat a fej fölött ersség f oljián ugyanis az egész vezeték kellea másik elhúzza, s engedje a nyelvet vissza, ha ténél jobban feknelegedhetík s könnyen tzvéa karokat a mell felé szoríQa. Ez az eljárás a széi j-t okozhat. Rendszerint önmköd kikapcsoló
lélegzést nagyon elsegíti. Ha a száját nem tudja szerkezeteket használnak, amelyek alkalmas mókönnyen felnyitni, akkor erszakkal kell, például don elektromágnesekkel vannak eUáts'a az utóbdarab fácskával s effélével fólnjritni. Ha még több biak egy rugót abban a pillanatban akasztanak
ment van jelen, akkor a fent említett mentési ki, amint a vezetéken túlságos ers áram halad
kísérletet kett végezze, olyképen, hogy mind- keresztül ez a rúgó, ha ki van akasztva, a kikapcsoló szerkezetet rögtön kikapcsolja. Ezek az
egyik egy-egy kart fog meg, s mindketten 1,2
3, 4 vezényszóra egjidejüleg mozgatják a karo- úgynevezett maximális kikapcsolok, mert a legkat. Eizt a leirt mesterséges lélegzést addig kell nagyobb áramersség esetén kapcsolnak ki. Vanismételni, míg a rendes természetes lélegzés is- nak, amelyek nem egyszerre kapcsolnak ki, hamét beáll. Ha nem áll be, mindazonáltal a mes- nem csak 5—10 másodperc múlva ez esetben
terséges lélegzést az orvos megérkezéséig, leg- ú. n. idrelais-vel vannak felszerelve. Másfajta,
;

;

—

;

alább azonban két óráig folj^tjuk, mieltt a
további élesztési kísérletekrl lemondani szabad
lenne. Ajánlatos továbbá a testet olyképen megmelegíteni, hogy a mellet, combokat és lábszárakat érdes törülközvel vagy effélével ersen
dörzsöljük. Folyadékot, vagj' valamely itató szert
nem szabad az ájultnak beadni. Az elektromosságtól ered halál okát központi lélegzési bénulásnak, vagyis mintegy bels fulladásnak tekinthetjük.
Ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy az igen
nagyfeszültség, de rendkívül szapora váltakozó
áramok az úgynevezett nagyfrekvenciájú, vagyis
Tesla-áramok élettani hatása csekély, vagyis
testünkön átvezethetjük anélkül, hogy megölne.
Ennek oka az, hogy az áramok tartama igen rövid,
s az intenzitása csekély. Ellenben a kisebb feszültség, de irányát kevésbbé szaporán változtató, vagyis kisebb periódusú áramok, íleg ha
gépbl jönnek, veszedelmesek.

Elektromos árnyék, 1. Elektromos hullámok.
Elektromos bányaiampa. Az elektromos bányavilágítás stacioner v. hordozható. Az els a
rendes állandósított elektromos világítástól csak
a földalatti üzem által megkövetelt változásokban különbözik. A hordozható bányalámpáktól
megkívánjuk, hogy 1. legalább is 10 órai égésidre és legalább három normál gyertyafénynyel való világításra legyen berendezve 2. kiálló
részek ne legyenek rajta, azért, hogy megsérülése,
aránylag durva bánásmód esetén is lehetetlen
legyen,; 3. szerkezete ers legyen, hogy széttörés
és küls mechanikai behatások ellen védve legyen
4c. a lámpák töltése gyorsan
történhessék és az
erre rendelt berendezés és az erre való eljárás
oly egyszer legyen, hogy azt a csekélyebb képzettség személyzet is elvégezhesse. A legegyszerbb és eddig leghasználtabb elektromos hor;

;

s

leginkább elterjedt vezetékbiztosíték az olvadó
rendszerint ólomdrót vagy ólomlemez,

biztosíték

;

mely túlers áram esetén, pl. rövidzárlat alkalmával megolvad, 1. Olvadóbiztositék.
Elektromos borkezelés. Az új boroknak minél

elbb óborrá

változtatására elektromosság segé-

már régóta tettek kísérleteket, az eredmény
azonban még nagj'on kétséges. Tény az, hogy a

lyével

borok elektromos kezelésénél aktív oxigén fejldik, mely aránylag rövid id alatt elidézheti az
új borban azon változásokat, melyekre rendes
borkezelés mellett hónapok vagy évek kellettek
volna csakhogy ezen eljárás gyakorlati keresztülvitele nagyon veszdséges. A gj'enge áramot
a bor nem vezeti, ez tehát nem használ semmit,
;

az ersebb árammal ellenben nagyon könnyen átlépjük azon határt, hol az oxigénnek már káros

hatása kezddik.
Elektromos csengetyü, 1. Csengett/mvek.
íUektromos cserzés, 1. Gyorscserzés.
Elektromos csónak. A hajócsavart elektromotor forgatja az áramot a motor a csónak fenekén elhelyezett akkimiulátor-telepbl kapja. Az
akkumulátor-telepet idnként újra meg kell tölteni. Az akkumulátor-telep celláinak különféle
kapcsolásával (sorosan vagy egyes csoportok pár;

huzamos kapcsolásával) kíilönféle sebességet érhetünk el. Az els használható E.-ot 1894. a bergeni kikötben használták kiköt-haj szolgálatra,
18 személy fért el benne, s óránkint 8 km.-t tett
azóta több ily csónak van üzemben, néhány
vitorlával is felszerelve, s ebben az esetben a
nehéz akkumulátor-battéria a szükséges súlyteher (ballaszt) gyanánt szolgál. Minthogj-az akkíimulátor bizonyos id múlva kisül, azért az egy

meg

;

megtehet út (akció-sugár) korlátolt.
Elektromos dara, 1. Elektromos emelgépek.
Elektromos egyensúly, 1. Elektrosztatvca.

töltéssel

Elektromos egységek
Elektromos egységek,
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1.

Elektromos mérték-

egységek.

Elektromos elem, 1. Galvánelem.
Elektromos ellenállás. Egyazon galvánelemet különböz vezetkkel zárva, különböz ersség áramot kapunk, amit úgy fejezünk ki, hogy
az illet vezetk az árammal szemben különböz

—

Elektromos energia

Elektromos eloszlás. Az elektromosság elhelyezkedése a különböz alakú, szigetelt, jó vezet
felületeken az elektrosztatika matematikai problémáihoz tartozik. Csak a gömb felületén helyezkedik el az elektromosság mindenütt egy-

forma srséggel. Egy ellipszoid felületének bármely elemében az elektromosság srsége ezen

Az

E. pontosabb deflniciójára az elem érint lapjának az ellipszoid középpontjától
szolgál; eszerint valamely való távolságával arányos. Csúcsokon az elektrovezet két pontja közti feszültségkülönbség (e) mosság srsége rendkívül nagy, minélfogva az
elektromosság csúcsos vezetbl annál jobban kiarányos az áram intenzitásával (i), azaz e =^ r. i
az r állandó számot, amivel az áramersséget áramlik, minél hegyesebb a csúcs.
szorozni kell, hogy a feszültséget kapjuk, az illet
Elektromos eltolódás, 1. Dielektrikum.
Elektromos emelgépek. Az emelgépek, felyezetö E.-ának mondjuk. Az E. reciprok értéke,
azaz 1/r az elektromos vezetképesség. Az B. vonók, darmépek stb. mozgatására mindjobban
mértékegysége az ohm, ami egy 1063 cm. hosszú, terjed az elektromos er, mert egy hajtóert
Imm' keresztmetszet O^C hmérséklet higany- sem vezethetünk oly egyszeren és könnyen az
fonál E.-ával egyenl (1. Elektromos mérték- emelgéphez. Az elektromotorokat közvetetlenül
egységek). A gyakorlatban legtöbbször drótokat, az emelgép tengelyeire kapcsolhatjuk, az áramazaz egyenletes vastag hasáb- vagy hengeralakú vezet pedig a helyi viszonyoknak megfelel
vezetket használunk, egy ilyennek az ellenállása drótvezetékkel könnyen létesíthet, míg más
egyenesen arányos a hosszával (1) s fordítva a motorikus ernek a hozzávezetése komplikált
csvezetéket kíván, melynek fenntartása különö8-Ji, a 0- csupán
keresztmetszetével (q), azaz r
sen akkor jár nagyobb nehézséggel, ha az emelaz illet drót anyagi minségétl függ, ez az ú. n.
gép nem marad egy helyben, mint pl. a futó- és
fajlagos ellenállás, azaz az illet anyagból ké- forgó-daruk.
szült 1 cm. hosszú, 1 cm* keresztmetszet drót
Az E. hajtóerejének megállapításakor figyeellenállása. Néhány anyagra IS^C-nál 0- értékei
lembe veend az a körülmény, hogy a megindíÓlom
0,016 ohm
0,31 ohm táskor a teher emelésére és a súrlódási ellenálláVörösréz
»
Higany
... _. 0,017
0,958 '
sok leküzdésére szükséges erhöz még egy bizoAlnmininm
«
.
Konstantsn
50
0,032
nyos pótlék is szükséges, mely a terhet az emelPlatina
«
'
Manganín
0,11
0,47
Vas
Grafit
0,09—0,15 '
11,4
kedési sebesség eléréséhez szükséges gyorsulásba
A folyadékok vezetképessége a fémekénél sok- hozni képes legyen. A motorok megindítására és
kal kisebb, így a legjobban vezet (30o/o) kénsav- megállítására ú. n. indító ellenállások (reosztáoldató is a higanyénak csak 7 százezredrésze, telí- tok) kapcsoltatnak az áramkörbe, melyek az áratett rézgálicoldaté csak 4 milliomodrésze stb. Az mot az ellenállás fokozatos csökkentésével csak
utóbbiak E.-a a hmérséklettel csökken, a fémeké lassan növeked ersséggel eresztik a motorba,
ellenben növekszik és pedig a tiszta fémeké kö- mivel különben a tekercsek eléghetnének. Az inzelítleg l^C-ra 1/273-al, ugyanannyival, mint a dító ellenállás vagy kézi forgattyúval, vagy öngázok nyomása. Ezt a tényt, továbbá a fémek
állíttatik be. Az elektromos hajtás küelektromos és hvezetképessóge közti arányos- lönösen a futódaruknál mutatkozik célszerságot (Wiedemann-Franz-féle törvény) az elek- nek. A darukat s ehhez hasonló gépeket a tehertronelmélet kielégíten magyarázza, utvényekre emelésre közönségesen lánccal és kötéllel szeree törvények nem érvényesek, pl. a konstantan, lik fel, melyek a tárgyat körülfogják. A tárgymanganin E.-a a nak hozzákötése a horoghoz gyakran sok idt
hmérséklettel
vesz igénybe. Az emelmunka megkönnyítéaligváltozik,ezért sére ós gyorsítására ezen munkálat mellzése véa mérésekhez
gett vastárgyak emeléséhez a kapcsoló horog hehasználatos pon- lyett újabb idben gyakran az emellánehoz kaptosabb ellenállás- c8o\telektrom4gneseket{l.Emelömágnes)haszná\sorozatokat ezek- nak,melyeknek pólusai lefelé függnek és az elektrobl készítik. A so- mosáramot a daru oszlopára ersített vezetkbl
rozat szekrényben nyerik.
Ellenállás-szekrény berendezése.
elhelyezett egyes
Elektromos endoszmózis, elektromos áram
tekercsekbl áll, átjárta folyadékoknak likacsos választófalakon
amiknek ellenállása úgy van megválasztva, hogy való átvitele. Ha \J alakú, két végén nyilt üvegbellük tetszésszerinti ellenállást össze lehessen csnek hajlását nedves agyaggal elzárjuk s két
rakni, minden tekercs két vége egy-egy réztus- szárába egyenl magasságra vizet töltünk s ebbe
kóhoz van forrasztva (1. az ábrát), amiket közbe- 6 10 Bunsen-elemmel összekapcsolt elektródoill dugóval lehet összekötni, rövidre zárni ha a kat mártunk a víz a pozitív szárban sülyed, a
dugót kivesszük, az áram a tekercsen kénytelen negatívban pedig emelkedik. Hasonló tünemények
áthaladni az ellenállás az áramkörbe van iktatva. mutatkoznak a diafragmával ellátott galváneleAz áramersség szabályozására különféle beren- mekben is. A folyadék átvitele többnyire az áramdezés technikai ellenállásokat, reosztátokat (1. o.) keringés irányában történik.
szokás használni. Az E. mérését 1. ElektrotechniElektromos energia az az energia (1- okai mérkészülékek.
(munkaképesség), amellyel valamely elektromosB.-t fejtenek ki.

Ohm-törvény

(1.

o.)

=

mköden

—

;

:

:

—
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bír. Ha a test töltése Q, kapacitása C, potenciálja pedig V, akkor az E.-ja
V, ami a
C összefüggés alapján még
IQ

Sággal töltött vezet

—

Elektromos és mágnesl mértékegys.

mm*

keresztmetszet, tiszta higanyhmérsékleténél az
áramersség egysége, vagy mint röviden mondják,
Q=V.
az áram egysége azon áram erssége, mely 1 perc
V» és 1 5! alakban is irható, az E. a potenC
I
alatt 1 cm* O'-ú és 76 cm. nyomáson lev durranó
ciálnak (vagy a töltésnek) négyzetével arányos. gázt fejleszt (Jacobi-féle egység); az elektromindít er önkényes egysége a DanieU-elem elek(L. még Elektrosztatika.)
Elektromos energia- átvitel, 1. Elektromos tromindltó ereje. De mivel az elektromosságnak
és az erre visszavezethet mágnességnek tünemunkaátiitel.
Elektromos eqtdpotenciál-felületek, 1. Elen- ményei oly hatásokban nyilvánulnak, melyek
hossz, tömeg és id szerint felbecsülhetök, az abtromos poteiwiál és Elektromos szintfelületek.
Elektromos er. Coalomb a róla elnevezett szolút elektromos mértésegységek a tömeg-, hoszcsavarási mérleggel (1. o.) kimutatta, hogy két és idegységre vannak visszavezetve, és pedig a
elektromos tömeg (e, és e,) egymást oly ervel British Association for the Advancernent of Scivonzza vagy taszítja, mely egyenes arányban van ence ajánlatára alapegységekül a centiméter (cm.),
a tömegek szorzatával, visszás arányten a közöt- a gramm (g) és a másodperc (sec) vannak elfotük lev távolság (d) négyzetével. Ha tehát p gadva, miért is az ezen alapegységekre visszajelzi az ert és c valamely a mértékegységektl vezetett abszolút egységek centiméter-gramm-secundum-egységeknek, v. röviden C. G. S.-egyséfügg arányossági tényez, akkor p=c ^^. Ezen geknek is neveztetnek. (L.
Elektrosztatikai és
képlet alapján vezették le az elektromos tömeg- elektromágnesi egységek.) Ezek az elektromos
egység fogalmát, megállapítván, hogy az elek- mértékegységek szoros kapcsolatban vannak a
tromos tömegegység az elektromosság azon mechanikai mennyiségek C. G. S.-egységeivel, nemennyisége, mely a vele egyenl mennyiség vezetesen a sebesség, gyorsulás, er, munka stb.
elektromosságra a távolság egységébl az er egységeivel, melyek az illet mennyiségeknél
egységével hat. Ez esetben c
1 és a Coulomb- vannak tái'gyalva hasonlólag szoros és egységes
összefüggésben vannak a mágnesi egységekkel,
íl^j, (L. Elekféle törvényt kifejez képlet p
melyekrl itt fogunk szólani.
d*
Mágnesi egységek. Coulomb törvénye szerint
trosztaiikai és elektromágnesi egységek.) A törvény, melynek helyességét Coulomb óta sokszo- azon er, mellyel két mágnessark egymásra hat,
rosan igazolták, abból a ténybl is következik, a bennük koncentrálva gondolt mágnességek
hogy elektromosság csak a vezetk felületén marad- mennyiségével egyenes viszonyban, kölcsönös
hat egyensúlyi állapotban. Az E.-t meghatározó távolságuk négyzetével pedig fordított viszonyban
elektromos tömeget felezhetjük, ha az elektromos van. A mágnesség mennyiségének egysége (röviden
töltéssel ellátott vezet golyót vele egyenl nagy- a
mágnesség)) vagy a «sarkerösség» egysége)
ságú, de töltés nélküli vezet golyóval érintjük. azon mágnesség, mely ugyanannyi mágnességre
Mivel ezt akárhányszor ismételhetni, a töltésbl 1 cm. távolságból 1 düi (vagy 1 cm. g. sec~*) erbármilyen kis hányadrészt használhatunk fel. vel hat. Ezt elfogadva és a mágnesség egységét
Ismételt töltéssel viszont megsokszorozhatjuk az q-val jelölve. Coulomb törvénye szerint, ezen egyE.-t. Jó tájékozást nyújtanak az E. viszonyaira ségek kölcsönhatása l*q* l*cm* =lcm. g.sec"-,
3 1
nézve az ú. n. ervonalak (1. Elektromos potenhonnét a mágnesség egysége 1 q
1 cm^g^sec"*.
ciál), amelyeket kifeszített s egymásra kölcsöMágnesi nyomaték (vagy pálcamágnesség) alatt
nösen nyomást gyakorló rugalmas szálaknak lehet
a mágnes egyik sarkának ersségébl és a két
tekinteni, amelyek megrövidülni akarnak s így
sark közötti távolságból (a mágnesi tengely hoszhúzást gyakorolnak azon testekre, melyeken végzdnek: az egj-másra gj'akorolt nyomás miatt szából) alkotott szorozmányt értjük; a mágnesi
nyomaték egységével tehát az a mágnes rendeloldalt kiterjeszkedni iparkodnak.
kezik, meljTiek egymástól 1 cm. távolságban lev
Elektromos erátvitel, 1. Elektromos munkakét sarkában 1 C. G. S.-egységnyi szabad mághosszú és 1

szál ellenállása az olvadó jég

;

X
X

=
:

;

=
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:

=

átvitel.

Elektromos ersség,

3

1

Coulomb, Elektro- nesség van; ezen egységet tehát 1 cm*g^sec~*
1
5
sztatikai és elektromágnesi egységek és Elektro1 cm
1 cm^g^sec"* fejezi ki. A fajlagos
mos er.
viszonya a pálca
Elektromos ervonalak, 1. Elektromos poten- mágnesség a mágnesi nyomaték
5
1
ciál.
tömegéhoz, egysége tehát 1 cm^g^sec" * 1 g
1
Elektromos és mágnest mértékegységek, az
^g~
*
'sec" A mágnesi potenciál és kölcsönös poelektromos hatások nagyságára befolyással lev cm
tényezk egységei. Ezek, mint minden fizikai egy- <e?íctáZ egysége éppen úgy van meghatározva, mint
az elektromos potenciál és kölcsönös potenciál,
ség, vagy önkényesek, vagj^ abszolutak (leszárjelzt
maztatottak, l. Mértékreiuiszer) ; ieleiúeg csaknem a meghatározásokban csak az «elektromos»
kizárójag az utóbbiak használatosak, és ha gya- a «mágnesi» jelzvel kell felcserélni, A mágnesi
tér intenzitása a tér valamely pontjában az ebben
korlati mérésekben a régebbi önkényes egységea pontban lev mágnességre ható ernek viszonya
ket az esetleg nyújtott kényelemnél fogva még
ugyanezen mágnességhez egysége tehát azon
használják is, a mérések eredményeit abszolút
egységekre szokás átszámítani. Az ellenállásnak intenzitás, moly a mágnesség C. G. S.-egységére
din ervel hat, vagyis 1 din
1 mágn. egység
^Utalánosan használt és igen jól definiált önkényes 1
egysége a Siemens-egység (jele S. E.);gzí méter
1 cm~»g*sec"'. A fóldmágnesi tér intenzitását
1.

X

=

:

.

;

:

—

=
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—

Elektromos fogyasztásmérk

er

folytán tágulni igyekszik
ós összetevinek intenzitását (röviden a wföldmág- ságok közti taszító
nesség» intenzitását) ugyanezen egységgel mér- ugyanilyen kifelé ható er, az E. mködik terméjük, melyet az elektrikusoknak 188Í-iki kon- szetesen valamely elektromozott szilárd gömb
gresszusa Gauss tiszteletére gatiss-nak nevezett. felületére is, ill. a rajta lev elektromosságra.
Budapesten a földmágnesi tér vízszintes összete- Pontosabban E.-en az 1 cm^-nyi felületen lev
vjének intenzitása egyre-másra 0*2 gauss, vagyis elektromosságra ható ert értjük. Egyazon vezea szabad mágnesség egységére ható er vízszintes tn, noha az elektromos potenciál ugyanaz, az B.
összetevje 0*2 din a teljes intenzitás a föld fe- nem állandó, hanem az ersebb görbületü helyelületén mintegy 0-3— 0*7 gauss.
ken nagyobb csúcsokon oly nagy lehet, hogy haElektromos fecskend, villamos motor által tása alatt az elektromosság a csúcsról kiáramlik
hajtott fecskendöszerkezet, 1. Fecskend.
(1. Elektromos szél). Az E. szót néha még elekElektromos fehérítés. Ez alatt rendszerint a tromos er, potenciál, ill. potenciálkülönbség érHermit-féle eljárást értik. Hermit a klórmag- telemben is használják.
néziumnak a fehérítéshez való oldatát elektroliElektromos feszültségi sorozat. 1. Az elektikai felbontása révén nyerte. Mások a klórkalciu- trosztatikában a testeknek a dörzsöléskor fellép
mot, mások a közönséges konyhasót bontják és így elektromosságuk szempontjából olymódon összeeljárva klórt, illetleg hipokloritokat tartalmazó állított sorozata, hogy bármelyik az eltte állók
fehérít oldatokat állítanak el. Ismét mások a valamelyikével dörzsölve negcdiv, az utána kövizet bontják és az így nyert oxigént akarják a fe- vetkezk bármelyikével dörzsölve pozitiv elekhérítés céljaira értékesíteni. Újabban a bontáshoz tromosságú lesz. Ilyen sorozat pl.
;

;

való elektromos áramot dinamógépekkel állítják
el. Az elektrolitikai klór elállítására javasolt
módszerek legfontosabbika a Kellner-téle szabadalmazott eljárás. Kellner prizmatikus, kemény
gummiból való szekrényt alkalmaz, amelybe a
feszültségnek megfelel, egymás után bekapcsolt
elektródsorozatot alkalmaz. Ezek az elektródok
keményített gummiból való lemezek, melyekbe
sajátos módon, kefeszerüen vékony platinadrótokat ersítettek meg. A legkülsbb lemezeknek a
platinadrótjait két közös kontaktussá egyesítik és
a dinamógép pólusaival kötik össze. Az edénynek
alsó, tölcséralakú részében száll fel a bontandó
konyhasóoldat, miközben az elektromos áram a
klórnátriumot klórra ós fémnátriumra bontja a
nátrium a vízbl hidrogént fejleszt és nátronlúggá
oxidálódik, amely a szabad klórral nátriumhipoklorittá egyesül. Emellett egyéb folyamatok, oxidációk, valamint redukciók is mennek végbe, amelyek folytán klorát képzdik és a hipokloritnak egy
része ismét klórnátriummá regenerálódik. A nyert
meleg, 1% tevékeny klórt tartalmazó folyadék htése után közvetlenül fehérítésre használható.
Elektromos fék, 1. Fék.
Elektromos felvonó, 1. Felvonók.
;

Elektromos fényfürdk, 1. Fénnyel gyógyítás.
Elektromos fényív, 1. Elektromos Ív.
Elektromos fényjelenségek, 1. Elektromos
kisülés és Elektromos világítás.
Elektromos fénypamat, az elektromosságnak
vezetbl történ kiáramlását kisér fényjelenség. Ha az elektromos gép gyjtjére apró fémgolyót vagy csúcsot ersítünk, akkor az elektromosság azon kiáramlik (1. Elektromos szél), ami
a golyóból vagy csúcsból kiinduló fénypamat kíséretében történik. A fénypamat annál ersebb s
annál jobban elágazik, minél nagyobb a kiáramló
elektromosság srsége. Az E. jelenségét látni az
elektromos gépek szívócsúcsán is, fleg a -{- csúcson, a
csúcson csupán egy kis fényl csillag
látszik errl lehet a két sark eljelét könnyen

—

;

felismerni.

Elektromos fényszóró,
Elektromos feszültség

1.

Fényszórók.

(elektrosztatika).

Ha

egy szappanbuborékot elektromossággal töltünk
meg, az a felületén lev (egynem) elektromos-

szr

pecsétviasz

fényesre csiszolt üveg
gyapjúszövet

homályosra
gyanta
borostyán

toll

csiszolt

üveg

kén
fémek

fa

papiros

2. Elektrokémiai v. Volta-féle E. a fémeknek
az érintkezéskor fellép elektromosságuk szempontjából hasonlóképen összeállított sorozata. Biztosabban megállapítható a sorozat, ha nem azt
vizsgáljuk, hogy a két fém érintkezésénél melyik
lesz -}-, melyik
elektromos, hanem megmérjük valamennyi fémnek egy és ugyanazon folyadékkal (elektrolittal) való feszültsógkülönbségét,

—

ez, annál elbbre kerül a fém a
módon nyert sorozat (kivonatosan)

mennél nagyobb
sorozatban. Ily

a következ
Magnézium

r

/•/

ELEKTROMOS FOGYASZTÁSMÉRK,

14. Stift fogry*8«tá«mért.

•

Eltktromo$ fogyatttAMmérSkt

^7.

eiklchea.

ElektroBossigot elirusitó antomau.

13. Stia

fogyasitásméró kapcsolása.
RÍVAI NAOY LEXMOHA.

—
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Elektromos fogyasztásmérk

vagyis ezek szorzatát vesszük tekintetbe, s órákra kering ez az áram párhuzamosan van leágaztatva s elébe igen nagy
ellenállást iktatunk.
vonatkoztatjuk ezek a watt-óraszámlálók.
A fogyasztásmérket három csoportba oszthat- A mér képe a mellékleten láthat<3.
A motoros számlálók egyik csoportjánál ellenjuk: 1. amelyek mködése az ingaóra lengésén
alapszik 2. amelyek úgy mködnek, mint ílnom ben azt az ert használjuk fel forgatásra, melyet
az áramtekercs és a feszültségi tekercs egymásra
kis elektromotorok, leginkább ezeket használják
3. melyek mködése az áram gyakorolnak, s az egész úgy
elektrolitikus hatására van forog, mint egy egyenáramú
u
;

;

W

;

alapítva.

Az els csoportba

tartozó
számlálók elvét az 1 2. ábrákon lá^uk. Ezt Áron

—

eszelte ki.

A legegyszerbb és legrégibb alakban ez a számláló
két óramvet tartalmaz (1.
ábra). Az egyiknek ingája
közönséges óraiaga, s reá a
földnek vonzó ereje hat, a
másik inga végén ellenben
acélmágnes van, s ez az
áramtól átfolyt tekercs fö-

elektromotor. A 3. ábra szerint
a forgó tekercset finom drótokból labdaszerüen készítik, rajta
van, mint egyenáramú gépeken,
a £kommutátor,két F, i^ áramszed kefe, rendszerint ezüstbl a tengely végén az S alu-

B

;

mínium V. rézkorong (tárcsa),
mely
állandó mágnes sarkai

M

között forog, s fékezésre való.
A tengely hajtja fogaskerék áttétellel a számláló mvet. A 3. ábra. Motoros foháromfázisú áramra való moto- gyasztásmér elve.
ros számláló mködése ellenben
lött leng. Erre a másik in- a Ferraris- féle elven alapszik, mely szerint oly ergára tehát mind a nehézke- térben, melyet térbelileg két egymásiránt eltolt
dési er, mind pedig a te- váltakozó mágnestérrel állítunk el, fémkorong v.
kercsben kering áramtól lé- fémdob forog s forgása óramre hárul át. A Ganztesített mágnestér hatással cégnek Bláthy-íé\Q mérje szintén a motoros
van. Ha a tekercsben áram számlálók közé tartozik s váltakozó áramra való.
nem kering, a tekercsnek
mágnestero nincsen, s a föampere
ábra.
Aron-féle
1.
lötte leng acélmágnes renóra fogyasztásmér.
des módon lengeni fog, épen
úgy, mint a másik, baloldalon lev közönséges
órainga; vagyis ekkor a két inga egyenl számú
lengést végezvén, a két óram járási sebessége
között különbség nincs. Ha azonban a tekercsben
áram kering, a tekercsnek mágnestere lesz, s az
ervonalak hatással vannak a fölötte leng acél-

iii

mágnes ervonalaira,

még

pedig vonzó hatás-

úgy, hogy olyan nagy
lengést az acélmágnes
nem végezhet lengéstartama kisebb lesz, azaz
gyorsabban leng s órasal

rij

;

/mv

mve gyorsabban

forog.

A két óram sebesség kü-

mre

lönbségét számláló
hárítjuk át.
Az Aron-féle watt-óraszámlálóban az egyik tekercs az ampere- tekercs
:

Hl

felett

nem

acóhnágnes,

hanem másik

i tekercs
leng; ez a tekercs az elb-

bitl le van ágaz tátva,
vagyis
párhuzamosan
van kapcsolva (2. ábra)
tehát .ebben a tekercsben is kering áram s így a
tekercsnek mágnestere lévén, a két tekercs mágnestere épen úgy hat egymásra, mint ahogy az
elbbi esetben az acélm^aes és a tekercs hat
egymásra. A fix J^ tekercsen a fogyasztó árama
kering a leng (mozgékony) tekercsben pedig,
mely igen finom drótból készül, a feszültségi áram
ábra. Aron-féle watt-óra

fogyasztásmér.

;

;
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kercshen kering áram gerjeszti. A nagy önindukciós tekercs a benne kering áramot hátráltatja, ez tehiát késni fog, s fázisa a másikéhoz
viszonyítva eltolódik, s forgó mágnestér képzdik az egymás iránt fázisukban eltolódott PésQ
mágnesterek, vagyis forgó mágnestér hatása
aluminiumkorong a acélmágnes
alatt áll az
fékezi a korongot. A Bláthy-féle mér képét a
;

A

;

Z

mellékleten látjuk.

—

Elektromos gözgépmeg&Uító

átkapcsolja a drágább tarifának megfelel számláló mre. Hogy egy berendezés összes fogyasztásán kívül azt is megtudjuk, vájjon mennyi volt
a legnagyobb megterhelés, oda olyan számláló
való, mely a normális számláló helyett maximummutatóval ellátott számláló müvet tartalmaz.
A kivonási mér, vagyis csúcs-számláló pedig,
ha a fogyasztó egy meghatározott effektust meghaladó elektromos energiát vesz igénybe, már
regisztrálja. Ilyen eset pl. az, ha a fogyasztónak
joga van bizonyos összegért a hálózatból meghatározott árammennyiséget fogyasztani ellenben,
ha nagyobb effektust vesz igénybe, az már külön
elszámolás alá esik. Az elektromosságot elárusító automatának pedig, mint a gáz- v. árúautomatáknak az a célja, hogy ha bizonyos nagyságú
és minség pénzdarabot bedobunk, akkor annak

A Stia-mérö nem egyéb, mint voltaméter,
vagyis elektrolitikus hatáson alapszik. HiganyjódMli oldaton és ennek egy különálló alkatrészén, higanyon át áramot bocsájtunk. Az oldatból
efekor a higanynak egy az árammal arányos
mennyisége kiválik s az így megritkult oldatba
ugyanannyi mennyiség utána páíolog. A voltaméter cellával párhuzamosan S alacsony, sorba
pedig
magas ellenállás van kapcsolva s úgy megfelel mennyiség elektromos mennyiség
vannak megválasztva, hogy az áramnak csak árad keresztül az automatán s adódik le a fogyasztónak. Ha az energiát
felhasználtuk, akkor a
készülék addig szakltja
meg az áramkört, mlg
ismét pénzdarabot dobunk be. Lehet különben 20 pénzdarabbal nagy obb mennyiség ener;

H

giát

Az

elre is megfizetni.
ilyen automaták

megkönnyítik az elektromos mvek könyvvezetését, mert a mórö
mindjárt a pénzt is beszedi, ami fleg helyközi

telepek

(Überlandzen-

tralen) fogyasztóinál,

akik tanyákon, pusztákon, általában a helysé-

gektl távolabb laknak,
bír jelentséggel. A mé-

rk

hitelesítésével az
állami mértékhitelesít

intézet foglalkozik.
Elektromos gözgépmegállító és fékez készülék.

Elektromos forrasz1. Fm-r osztás.
Elektromos melegítés.
tás,

mintegy Vioo-része megy át a cellán. Az A köralakú csatornában lev higany az anód, a C iridium-lemez pedig a katód utóbbin válik ki az ol-

Elektromos fzés, 1.
Elektromos fürd, 1, Elektroterápia.
Elektromos ftés, 1. Elektromos ^nelegítés.
Elektromos gépek, 1. Dhiamo elektromos gédatból a higany, s az alatta elhelyezett csben
gyl össze. B cs mellé van helyezve a kilowatt- pek és Elektromozó gép.
Elektromos gzgépmegállitó és fékez kéórák, vagy ampere-órák léptéke s esetleg még
egy lépték az áram árának közvetlen leolvasá- szülék. Biztossági készülék, amelynek segítségé;

vel veszedelem esetén egy, a

sára.

A

mellékleten különleges célokra való

mér- gomb

ket látunk
1. ketts tarifamér, 2. maximum3. kivonási mér, 4. áramotelárúsító auto:

mér,
mata.

A ketts tarifamér alatt oly mért értünk,
melynek berendezése lehetvé tesz kétféle árszabás szerint való elszámolást. A mérnek két
számláló
van, s elkülönítve elhelyezett átkapcsoló órája. Ha pl. a megegyezés az áramfejleszttelep és a fogyasztó között olyan, hogy
a telep nappal olcsóbban számltja az energia árát,
mint pl. este 6 órától kezdve, akkor az óra elektromos úton pont 6 órakor este a számláló mvet

mve

mhelyben lev a

&z ábrát) meghúzásával a gzgép megállítható és egyúttal meg is fékezhet. A h elektromágnes üzemközben a c kart vízszintes helyzetben tartja. Ha veszély esetén az a gombot meghúzzák és ezzel a h elektromágnes tekercseiben
kering gerjeszt áramot megszakítják, a & elektromágnes mágnességét elveszíti, a c kar lebillen,
ugyanekkor a c kar horgán lógó d súly is leesik
és a véle csigákon átvetett zsinórral összekötött
e gzelzárószelepet karjainál fogva elzárja (pontozott helyzet). A gzgépet ezzel a szerkezet megállítja. A d súly esése közben lebillenti pontozott
helyzetébe az f kétkarú emelt is. Ennek követ(1.

Elektromos halak
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Elektromos gyertya

keztében a nyugalmi helyzetében az /-re támaszkodó g fékezókart, a vele zsmórral összekötött h
súly balról jobbra húzza, ezzel pedig a g karra
kötött i fékszalagot megfeszíti és az elevenerejénél fogva még'a gzelzárás után is forgó lenditkereket megfékezi.
Elektromos gyertya. Egy már csak történeti

kat, hanem lovat és

szarvasmarhát is elpusztítnak

nemcsak nagyságával, hanem elektromos ütéseinek félelmetes erejével is felülmúlja az elbbi két
fajt. Ezeken kívül ismerünk még más E.-at is
ezek elektromos szerve azonban csak jelentéktelen berzengést idéz el s csak mellékesen szolgál

véd és támadó fegyverül. Még gyengébb ütést
Elektromos vüágüás) adnak azok a halak, melyeket du Bois-Beymond
Jablochkofftól. ki két szénpálcát egymásmellé he- ál-E.-nak nevezett, ilyenek pl. a Baják, Mormylyezett, mint két gyertyát s közéjök kaolimnasszát rus és Gymnarcliiís nemek.
A zsibbasztó rája elektromos szerve széles, az
tett, mely a f ényív nagy hfoka következtében foegész testen keresztülhatoló tömeg alakjában
kozatosan megolvadt.
oldalt, a kopoltyúk és mellúszók között, mindjárt
Elektromos gyógyítás, 1. Elektroterápia.
Elektromos gyújtás. Ha elektromozó gép v. a br alatt található s a hátt^il a hasi brig húzónevezetesség ívlámpa

(1.

szikrainduktor szikráját borszeszbe v. éterbe üttetjük, V. a szikra átütési helye felé világítógáz
áramát vezetjük, ezen anyagok meggyuladnak.
A szikra ezen gjnajtó hatását elnyösen felhasználják robbantásoknál, amidn dinamitot v. más
robbantószert gyújtanak meg. Még általánosabb
az E. felhasználása a benzinmotorok v. gázmotoroknál. A benzin v. más éghet gáz és leveg
keverékét ugyanis kell idközökben elektromos
s a gépet a robbanó gázkeveszikra gyújtja
rék ereje hajtja.
A villám gyujtóhatása köz-

m^

—

ismert.

Elektromos halak, azok a rendszer jen egymástól nagyon távol álló halak, riolvak elektromos szervekkel vannak eUátva. Ilyenek a délamerikai sajgatóhal (Gymnotus electricus L.), az
elektromos harcba (Malaptei'uriís dedyicus L.)
és a különböz zsibbasztó rája-fajok (Torpedó),
melyek közül legismertebb a közönséges márvánj'os zsibbaszt rája (Torpedó tnarnwrata Risso).
A zsibbasztó rája teste Damás-vörös, alapszinezet« sötét-bamásan és fehéren márványozott. Bre
sima, pikkelytelen és tüskenélküli. Hosszúsága
másfélmétert, szélessége pedig majdnem egy métert ér el. Az óvilágban, a La-Manche csatornától
Madagaszkárig minden melegebb tengerben megtalálható. Táplálékát elektromos ütés segítségével szerzi meg, melyektl a kisebb áUatok rögtön
elhalnak, a nagyobbak pedig egy pillanatra elbódulnak. Elekti'omos szerve a feje, a kopoltjúi és
meliúszója közötti térben van. Az dektromos
Jiarcsa testalakja határozottan harcsaformájú
feje lapos, törzse zömök, farka összenyomott. Bre
finoman érdes s igen nyálkás színe fehéres-sárga,
kerek sötétbarna foltokkal, üszószárnyai fejletlenek, igazi háti sörényúszója pedig teljesen hiányzik. Kózzol, vagy állatoktól megérintve, elektromos ütéseket ad, melyek görcsös rángatódzást
eredményeznek. Elektromos szerve bre és oldalizmíú között
mint vékony réteg
egész t«stébea el van terjedve. Afrika É.-i és középs részeinek folyóiban, így a Nílusban igen gyakori.
A délamerikai sajgatóhal a két métert is eléri,
vastagsága pedig az ember combjáéval vetekedik.
Pikkelytelen puha teste kigyóforma színe barnás, -vörössárga pettyekkeL Mell- és alsó sörényúszóinak sugarai vastag brbe vannak burkolva
hasparája hiányzik. Guyana síkságainak és É.Braziliának csendes folyóiban és nagyobb mocsaraiban igen gyakori. Esto lát táplálék után zsákmányát jól irányzott elektromos ütésekkel ejti el,
melyek oly ersek, hogy nemcsak kisebb állato:

;

—

—

;

;

Az elektromos harcsa hasonló mködés
szerve a br és az oldalizomzat között egyenletesen elterjedve, a testet egész kerületén köpenyszerén takarja. Legersebben fejlett a sajgatóhal
elektromos szerve, mely a nagyon jól kifejldött
fark hasi részében van s melynek súlya a testsü-'
dik.

lyának harmada.
Az elektromos szerv sárgásszürke kocsonyaanyagból áll benne számos, kötszöveti
hártyával elválasztott, sokszöglet, vagy többékevésbé kerekített oszlopocskát látunk. Ez (fözlopocskák a zsibbasztó rajánál a hal hossztengelyére merlegesek, a sajgató halnál és elektromos
harcsánál pedig a hossztengellyel párvonalosak.
Az oszlopocskákat kötszöveti hártyák ismét több,
egymás felett álló rekeszre osztják. Ezek a rekeszek a zsibbasztó rája szervében alulról fölfelé
vízszintesen, a villamos harcsáéban és sajgató
haléban pedig hátulról mellfelé függlegesen rendezkednek egymás fölé.
Az oszlopocskák közötti kötszövetben számos
vérér és ideg fat le ez utóbbiak minden rekeszbe
ágakat bocsátanak, melyek a rekeszbe való belépés után számtalan finom idegrostra oszlanak. Az
idegrostocskák elágazódva
anélkül, hogy egymással kapcsolatba lépnének
lemezt alkotnak
minden rekeszben. A zsibbasztó rája szervében
az ideglemez a rekesz hasi oldalán van a sajgató
haléban ellenben hátsó, farka felé fordított részén.
Az elektromos harcsán némi eltérést tapasztalunk,
amennyiben az ideg, a sajgató haléhoz hasonlóan, szintén a rekesz hátulsó részén hatol be,
azonban itt nem állapodik meg, hanem a késbb
említend elektromos lemezt átfúrja és a rekesz
mells, az állat feje felé fordított részén alkot
ideglemezt. A rekeszekben találjuk az izomáUományból származó, karéj os felszín elektromos
lemezt is, mely elválaszthatatlanul összen az

nem

;

;

—

—

;

alatta álló s fentebb említett ideglemezzel. Az
elektromos és ideglemez nem tölti ki teljesen a
rekeszt, ezért a zsibbasztó rája szervében a rekesz
fels, az elektromos harcsáéban és a sajgató haléban pedig mells részén üreg keletkezik, melyet
kocsonyanem anyag foglal el. Az elektromos
szerv anatómiai szerkezete a lemezpárok sorozatából összetett

Mködése

Volta-féle oszlopra emlékeztet.

nagyjából szintén megegyezik a Voltaféle oszlopóval. Ugyanis az elektromos lemezeknek az ideglemez felé fordított része negatív,
ellentétes oldala pedig pozitív elektromosaágot
fejleszt. A kisütés pillanatában tehát a zsibbasztó
rajának a hasi felszíne, a sajgató halnak a farki

Elektromos hallóos
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oldala, az elektromos harcsának pedig a feji része
negativ elektromos a háti, feji, illetleg hasi felszín ellenben pozitív. A zsibbasztó rája testében
az áram e szerint a háti oldaltól a has felé áramlik
az utóbbi ketté pedig a fejtl a fark felé, illetleg
megfordítva, a farktól a fej felé. Az B. kisütései
6—8 kisütésbl állanak, melyek szerfelett rövid
(0"01 másodpercnyi) idközökben gyorsan következnek egymásra. Az áram ereje a harmadik kisütés után éri el maximumát és ezután lassanként
csökken. Ers s gyorsan egymásra következ
ütések után az elektromos szerv felmondja a szolgálatot s csak több nap múlva kapja meg ismét
;

A vasút

Elektromos hullámkaposolö

játék ismétldik. A golyók a harangokhoz odaütödvén, azokat hangzásba hozzák.
Elektromos harcsa (Malapterurus), 1. Elektromos halak.
Elektromos hatás, 1. Effektus.
Elektromos hegesztés, 1. Hegesztés.
Elektromos hegyi vasút. Hegyek között, ahol
többnyire olcsó vizier áll rendelkezésre, különösen indokolt az elektromos üzem. Ezért leginkább Sváicban sok E.-tal találkozunk, melyek
nagyrészt a turisták érdekeit szolgálják. A különböz rendszer ós legnevezetesebb ilyen vasutakról az alábbi táblázat nyújt felvilágosítást.

—
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tását eszközlö elektromotort látja el árammal. A
hullámkelt készülék antemiái a parton vamiak.
Elektromos hullámok. Ha elektromossággal
töltött kondenzátort kisütünk, akkor alkalmas körtümények között a kisülés oszcilláló lesz, azaz az
elektromos er olyan ingadozásokat mutat, mint
a megpendített húr kitérése, s a kondenzátorban

elektromos rezgések keletkeznek.

1.

A

kisülés ha-

keletkezik,

Elektromos Indukció

kednek, mint a fényhullámok

:

terjedési sebessé-

gük egyezik a fény terjedési sebességével, visszaverdést és törést szenvedhetnek, úgy mint a
fény stb. Nagy mértékben verdnek vissza a fémfelületekrl, utóbbiak tehát mint tükrök szerepelnek homorú tükrökkel tehát összegyjthetk 8
hatásuk ily módon fokozódik. A különféle anyagok az E.-at különböz mértékben nyelik el. Leg;

ábra. Hnllámkapcsoló felülrl nézre;

tása alatt a kondenzátor környezetében

mos er

—

is

elektro-

jobban nyelik

el

a fémek.

Ha

tehát az E. útjába

mely hasonló ingadozásokat elég vastag fémlapot teszünk, akkor az mint

mutat, mint a kondenzátorban, azaz a kondenzátor a környezetben is elektromos rezgéseket gerjeszt. Ezen hatás véges sebességgel terjed tovább,
t«hát a távolabb fekv pontokban késbb lép fel
az elektromos er azt mondjuk: a kondenzátorból
B. indulnak ki, annak környezetében E. terjednek
;

át-

látszatlan erny viselkedik ; a lap mögötti térbe
E. nem jutnak, ott tehát elektromos árnyék van.
V. ö. Hertz H., Untersuchungen über dia Ausbreitung der elektrischen Kraft (1892) ; Drude P.,

Physik des Aethers Poincaré
;

H., Électricité et

optique (1890).

Hnllámkapcsoló oldalról nézve.

tovább. Az B. továbbterjedés! sebessége levegben
igen nagy, közel 300,000 km. másodpercenkint.
Ha ezen sebességet r-vel, a gerjeszt rezgések
idejét r-vel jelöljük, akkor B. hullámhossza
X= vT. Maxwell volt az els, ki teoretikus alapon arra a következtetésre jutott, hogy ilyen
B.-nak létezniök kell Hertz 1888. kísérleti úton
matatta ki létezésüket. Egyszersmind kimutatta,
hogy az elméletnek megfelelen az B. úgy visel;

Elektromos indnkció

v.

elektromágneses in-

dukció. Kapcsoljunk egy dróttekercsbe (a mellékelt ábrán A) galvánelemet s egy közelében elhe-

B

lyezett, legcélszerbben reátolt másik tekercs
két végét kössük össze érzékeny galvanométerrel
M. A galvanométer természetesen nyugalomban
fog maradni ha azonban az els áramkörben az
áramot megszakítjuk, a galvanométer abban a pillanatban kileng, de azután újra eredeti helyz©;

—

Elektromos indukció

áram zárásakor ugyanakkora,
de ellentett irányú kitérést észlelünk a galvanotekercs és
méteren. A második körben (az
galvanométer alkotta körben) ekként keletkezett
államokat indukált áram-nak nevezik hasonlótekercsben, ha a
képen áram indukálódik az
tekercset, mialatt benne állandó áram kering,
avagy egy mágnesrudat betolunk ill. kihúzunk
és pedig a betoláskor olyan irányú, mint az áram
zárásakor, a kihúzáskor ellentett. Általában, valahányszor egy vezeték mágneses térhen van s ez
a tnágneses tér körülötte változik, a vezetékben
indukált áram keletkezik. így pl. akkor is, ha
égy vezetéket (tekercset) a földmágnesség terében
mozgatunk (1. Földinduktor). Az indukált áram
iránya mindig olyan, hogy az indukáló mozgást
akadályozni igyekszik (Lenz-féle törvény), tehát
pl. a mágnes kihúzásakor olyan, hogy a mágnest
befelé húzni igyekszik. A mágnes kihúzásakor
tehát munkát kell végezni, az indukált áram éppen
ennek a munkának az aránk eletkezik. (Energiatébe tér vissza, az

M

A

;

A

megmaradás

elve.)

Ebbl

Elektromos influencla
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B

Elektromos influencla (elektrosztatikai indukció, elektromos megosztás), az a tünemény,
hogy egy egyébként nem elektromos, semleges
állapotú test elektromos test közelébe hozva, maga
is elektromos állapotú lesz. Bemutatására szigetel nyélen álló hosszúkás fémhengert szokás
használni, amelynek két végére egy-egy elektro-

mos kettsinga van függesztve

az ábrát).

(1.

Ha

azt is le lehet vezetni,

hogy az indukált áram elektromotoros ereje

(fe-

szültsége) annál nagyobb, minél gyorsabban történik az indukáló mozgás (Neumann-féle törvény).

ehhez pl. -}- elektromos fémgolyóval közeledünk,
az ingák szétágaznak, jeléül annak, hogy a hengernek töltése van és pedig, pontosabb megvizsgálás szerint, a fémgömb felé es véa másikon -\- töltése. A jelenség akként magyarázható, hogy a
semleges állapotú testben egyenl
elektromossámennyiség -j- és
got tételezünk fel, amelyek a testnek
minden részében is egyenl mennyiségben foglaltatnak s így egymás kifelé hatását lerontják a közelített \elektromos test hatása alatt azonban
elektromosságot
(amely t. i. a
vonzza, a -j— ot taszítja) az elektromosságok szétválnak s az említett

gén

—

,

—

;

—

módon helyezkednek el. Ennek megfelelen ha a fémgömböt eltávolítjuk, a szétvált s egyenl mennyiség
kétféle elektromosság ismét egyesül
s a test megint semleges állapotú
lesz, ha azonban még a fémgömb jelenlétében a testet ujjunkkal megelektroérintjük s így a taszított (ú. n. szabad)
mosságot a földbe vezetjük, a fémgömb eltávolíelektromosság az
tása után az addig lekötött
elektromos lesz.
egész vezetn eltoiiil, a test
Az B.-val magyarázható, hogy egy elektromos
test teljesen zárt és a földdel összekötött vezet
burkolatba helyezve, kifelé hatást egyáltalán nem
gyakoi'ol. Az B. folytán ugyanis a burkolat bels
:

Elektromágneses indukció.

Az

E. rendkívül sok helyütt talál alkalmazást.

Elssorban ezen alapszik az elektromos áram
termelése az elektromos dinamók segélyével;
tényleg minden dinamón ers mágneses teret
(elektromágnes) és abban forgó vezetéket (armatúra) találunk, ezen alapszik az áram átalakítása
transzformátorok (1. o.) segélyével. Lényegében
véve a transzformátor közös vasmagra csavart
két tekercsbl áll valahányszor az egyikbe (primer) bevezetett áram erssége változik, a másikban (szekundér) áram indukálódik. Ha a primérbe
váltakozó áramot vezetünk, a szekundérben is
váltakozó áram keletkezik, kisebb ill. nagyobb
feszültség, de nagyobb ill. kisebb ersség, aszerint, amint a primer sok, a szekundér kevés menetbl áll, vagy fordítva (letranszformálás, feltranszformálás). Az utóbbi esetben, ha a primérbe
gyors egymásutánban zárt és nyitott (ú. n. szaggatott) áramot vezetünk, a szekunderban igen nagy
feszültség áramokat kapunk (induktórium). L.
még Önindukció.
;

+

—
—

ós

küls

felületén két,

a bels testével egyenl,

de ellentett eljel töltés lép fel, a küls felületrl a vele egyenl eljel influáít töltés a földbe
távozik, a bels felületen megmaradt ellenkez
töltés pedig a test kifelé hatását közömbösíti. Természetesen egy kívül álló elektromos testnek
viszont nincs hatása a burkolaton belül, ezért
szokás az elektromos hatások ellen védend
szert stb. zárt fémburkolatba helyezni (Faraday-

m-

féle edény).

Ugyancsak az

E.-ból

magyarázható az

elektro-

mos testeknek a semlegesekre gyakorolt vonzása
is. Az elektromos test közelében ugyanis az utóbbi

Elektromos

ingra

—

Elektromos kapacltás-

321

két egyenl, de egjTnással ellentett eljel tölmiután pedig az eredetileg elektromos
testével ellenkez töltés ahhoz közelebb helyezkedik el, az erre gyakorolt vonzás a másikra kifejtett taszítást túlhaladja s az eredmény vonzóer
lesz. Lényegesen szerepel még az B. az elektromos sílrltknél s az influeneia-elektromos gépekis

tést nyer,

nem

fémelektródok között is elállítható, a híganyfelületek között légüres térben elálló E.
mint fényforrás újabban mind több teret hódít
meg (1. Higany-ivlámpa). V. ö. B. Monasch, Der
elektrísche Lichtbogen (Berlin 1904).
Elektromos ívfény, 1. Elektromos iv-

Elektromos ívlámpa, 1. Elektromos világítás.
Elektromos izzítás. Az elektromos áram a ve-

nél.

Elektromos testek közelében (ú. n. elektromos
térben) a szigetelk sem maradnak semleges álla-

zetékbe iktatott ellenállást felmelegíti, a felhasznált elektromos energia vele equívalens meleg-

potúak. Miután azonban ezekben az elektromosnem mozoghat szabadon, az elektromosságok
szétválása csupán egy-egy molekulán belül történhet, úgy hogy a molekula egják végén -f-, a
másikon
töltést kap, hasonlóképen, mint ahogy
a mágneses térbe helyezett vas minden molekulája -f- és
mágnesi sarkot nyer s a szigetel a
mágneses indukcióhoz hsisoiúódielekt romos polározás állapotába jut (1. Dielektrikum).
Elektromos inga, szigetel (selyem) fonálra
függesztett könnjii vezeti, pl. bodzabél-golyó. A
testek elektromos állapotának felismerésére használható, amennyiben az elektromos test az E.-hoz
közelítve, azt vonzza, vele érintkezve pedig el-

mennyiséggé alakul át. így 3500
meleget tudunk létrehozni, melyet hegesztésre, forrasztásra,

ság

—

—

C

A

olvasztásra, világításra stb. használunk fel. 1.
Thomson-íélQ eljárás szerint az elektromos ára-

mot közvetlenül átbocsátják az összeforrasztandó
tárgyakon, amelyeket azután, ha fehérizzókká

nyomással vagy ütéssel összenyomnak. 2.
Bernardos-téle eljárás az elektromos ívfényt
használja fel rendesen vaslemezek izzítására alkabnazzák, pl. hordók gyártásánál. A lemezeket
jól összeillesztik s összekapcsolják az áramforrás egyik sarkával a kovács szigetel fogóval
a másik sarokkal összekötött szénpálcát tartja
s közvetlenül az izzítás helye fölött vezeti, mitaszítja.
közben az ívfénytl fehórizzásíg hevített vasElektromos ipar, 1. Elektrotechnikai ipar.
szalagot kalapácsol a varratba. Ha a szénpálca
Elektromos iv v. fényív (Davy-féle ív). Ha helyett vaspálcát veszünk, ez megömlik s mint a
két szénpálcát valamely (legalább 40—50 volt pecsétviasz, szétkenhet. így töltik ki az acélöntfeszültség) áramforrásnak két sarkával össze- vények likacsait. A munkásoknak üyenkor véd
kötve, érintkezésbe hozzuk s óvatosan széthúz- álarcot kell viselniök, mert a vakító fénysugarak
zuk, az áram nem szakad meg, hanem a levegn nemcsak a szemet, hanem a bórt is bántják. 3. A
keresztül rendkívül ers fénytünemény kíséreté- Lagrange- és Hoho-féle eljárásnál hamuzsírral
ben, mint E. marad fenn. A pozitív szén végén megtöltött nagy edénybe pozitív sarkkal össze(az áram erssége szerint kisebb-nagyobb felü- kötött fémlemezt helyeznek. Az izzítandó vaslet) fehéren izzó üreges kráter keletkezik, a ki- darabot a negatív sarkkal kötik össze és bemárthegyesedett negatív szénnek azonban csak a vége ják a folyadékba. A beálló vegyi bomláskor a
izzik maga az ív egy bels, ibolyás-kékes fény lemezre oxigén rakódik, míg a vasdarabon hidroma^-ból s azt körülvev sárgás aureolábl áll
génbuborékok mutatkoznak. Mivel ezek az áram*
íjiindakót szén fogy, a pozitív a negatívnál vagy mai szemben nagy ellenállást tanúsítanak, meleg
2V8-82er gj'orsabban s közben izzó szénrészecs- fejldik, amely a vasat izzásba hozza, st meg is
kék repülnek át egyik csúcsról a másikig. A po- olvasztja. V. ö. Etienne de Fodor, Die elektrische
zitív kráter hmérséklete vagy 3500« C, hasonló Schweissung und Löthung (Wien 1892). L. még
magas az ív hmérséklete is. Ezen az igen egy- Elektromos világítás.
ezertien elállítható, kényelmesen kezelhet s
Elektromos izzólámpa, 1. Elektromos vilárendkívül magas hmérsékleten alapszik az E. gítás.
alkalmazása az elektromos kemencékben s az
Elektromos jelzmüvek, 1. Elektromos távelektromos hegesztésben els sorban azonban az jelzk és Csengetyümvek.
E. mint a legintenzívebb s leggazdaságosabb
Elektromos kábel, 1. Elektromos vezetékfényforrásoknak egyike Bzerepey (L Elektro^nos rendszerek.
világítás). További alkalmazásai közül mint rendElektromos kályhák, 1. Elektromos melegítés.
kívül érdekes fizikai kísérlet említend a beszél
Elektromos kapacitás. Valamely vezet E.-át
ívlámpa (I. 0.), továbbá a Dnddell-féle muzsikáló (befogadó képességót) az az elektromos mennyi(sivító) ív, amely az egyenáramot nagy frekven- ség adja meg, amelyet a vezet felvesz, midn
ciájú váltakozó árammá alakítja át s amelyet potenciálja 0-ról a potenciál egységre (pl.
1
újabban elektromos hullámok elállítására a drót- voltra) emelkedik. Általában, ha a potenciálja
nélküli tolegráflában kiterjedten használnak (1. F, akkor a rajta lév tölts
Q=V.C, ahol C a
Poulsen-féle generátor). Fizikai szempontból az kapacitás. Az E. a vezet alakjától s nagyságáa
E.
gázokon történ elektromos kisülés egyik tól függ (pl. a gömbé arányos a sugarával), toformája.
jellemzje, hogy más kisülési formá- vábbá arányos a környez szigetel dielektrohoz, pl. & szikrához képest igen alacsony feszült- mos állandójával (1. o.) s a közelében lév testek
ségnél jön létre, az áram intenzitása viszont is befolyásolják, nevezetesen növekszik, ha a köIgen nagy, ami a magas hmérséklettel jár zelébe a földdel összekötött vezett hozimk
(1.
együtt, miután a hmérséklet emelése a leveg Elektromos srít). Az E. egysége a /aroá, ennek
vezetképességét (ionizációját) közvetlenül is, milliomodrésze a mikrofarad, egyenl egy 9 km.
meg közvetve is (az elektródok izzása révén) er- sugarú gömb E.-ával. L. még Elektrosztatikai éseen növeli. Természetesen E. nemcsak szén, ha- elektromágnesi egységek.
Bémi Náff^ Lexikona. VI ML
lettek,

A

;

;

;

F

si

—

Elektromos képek
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—

Elektromos kIsUlés

Elektromos képek, 1. Elektromos poralakok. hogy létrehozatalához igen nagy feszültség szükElektromos kerék, vörös- vagy sárgarézbl séges, így pl. 1 cm. sugarú golyók között
való fogaskerék, melynek fogai jó vezet rugó1 mm.-es szikra
4,700 volt
hoz súrlódnak, vagy higanyba merülnek végtik«
«
«
5
17,500
kel.

Ha

10
50

elektromos áramkörbe iktatjuk s az ára-

mot úgy vezetjük, hogy kénytelen legyen a rugóból vagy higanyból a fogakhoz s innen a kerék
tengelyéhez haladni, az áram a kerék forgatása
közben mindannyiszor megszakad, valahányszor
egy érintkez fog helyét köz váltja föl. Gyors
forgatással az áramot másodpercenként sokszor
lehet megszakítani. A megszakítás helyén mindannyiszor szikra jelenik meg.
Elektromos kísérleti állomások, oly intézetek, amelyek az elektroteclmikai gyáraktól függetlenül azok gyártmányait vizsgálják. Megvizsgálás alá kerülnek itt vezetanyagok (szilárdságuk, vezetképességük szempontjából), galvánelemek, akkumulátorok, termo-elemek, izzólámpák, ívlámpák, lámpaszén, dinamogépek és elektromotorok, mérmszerek stb. Ezenkívtll elvállalják üzemben lév berendezések megvizsgálását, költségvetési tervek felülbírálását s egyes
berendezések keresztülvitelének ellenrzését stb.
Végre új találmányokat is vizsgálnak értékesíthetségük szempontjából. Magyarországon az állami ipari anyagvizsgáló- és kísérleti állomás
egyik osztálya (a fváros közelében Budafok
mellett) foglalkozik elektrotechnikai vizsgálatokkal is.
Elektromos kisugárzás, 1. Elektromos hullámok és Elektromos kisülés.
Elektromos kisülés, az ellentett elektromosságoknak (fleg szikra alakjában való) egyesülése más értelemben általában a gázokban történ elektromos áramlás mindenféle fajtáját értjük rajta. A gázokon, fleg a ritkított gázokon
történ elektromos áramlás az
rendkívül vál;

tozatos s szemgyönyörködtet fénytüneményeket
kisér jelenségeivel, régóta tárgya a fizikusok
tanulmányozásainak, az utolsó 20 év óta azonban

«

«

«

«

30,800
69,000

«
«

feszültség esetén jön létre.

A ritkított gázokban (levegben) történ különböz megjelenés E.-ek bemutatására ú. n.
vákuum-skálák vannak forgalomban, t. i. 5 6drlv
különböz ritkítású levegt tartalmazó loforrasz-

—

tott

üvegcsbl álló

sorozatok, amelyek az E.

fbb

mutatják; egy higany- v. olajlégszivattyura szerelt csvel azonban az E. változáalakjait

A

ritkítás folyasát folytonosan lehet követni.
alatt a következ változásokat figyelhetni

mata

meg Az

B. létrehozásához szükséges feszültség
s a szikrához szükséges tízezrekbe
voltokból néhány százi-a
is lemegy (néhány tized mm. nyomás esetén), késbb azonban megint növekszik, s végül olyan
ritkításhoz is eljuthatni, hogy a csben a legnagyobb elektromos feszültséggel sem lehet E.-t
létrehozni (Hittorf-féle cs). Az
:

eleinte

rohamosan csökken

men

B.-t

kisér fénytünemények

nyeges változáson mennek

is léát.

A

fényes és élesen határolt szikra
fénye csökken s az egyik elektródtól a másikig nyúló vöröses, ille-

tleg kékes fénynyalábba megy
át. Ez a fénynyaláb az elektromos
áramlás útját jelzi ha az elektro;

mos áramot elágazóvá tesszük azáltal, hogy az egyetlen kátéddal
szemben több anódot helyezünk
el, a fénynyaláb is ugyanannyi

részre oszlik. A ritkított gáz tehát az elektromos áram hatása
alatt világítóvá lesz (eleldrolumineszcencia), az ilyen alkalmas
ritkítású ú.n. (^msfer-csö vek ked-

mondhatni ezek az érdekldés középpontjában áll- velt látványosságnak s a gázok
s a rájuk vonatkozó vizsgálatok s a hozzá- színképének elállítására szolgálSE
juk
nevezetes felfedezések a fizika újabb nak.
haladásának tetemes részét teszik.
Jellemz továbbá, hogy mennél
Az E.-ek igen különböz megjelenések és ter- nagyobb a ritkítás, annál inkább
mészetek lehetnek aszerint, hogy milyen nyo- más a kisülés jellege az anód s
mású gázban, milyen vezetk (elektródok) kö- a katód körül. Jól látni ezt az
zött, milyen feszültséggel és áramersséggel ábrán, amely tipikus E.-t mutat
jönnek létre. A közönséges nyomású levegben néhány század mm. nyomásnál
történ E.-ek egyik legismertebb alakja az elek- (Glimmenentladung, ködfény kitromos szikra. Ha az elektromos gép gömbben sülés). A csövet betölt fényjevégzd két konduktorát néhány cm.-nyire szét- lenséget a p-töl h-ig terjed ú. n.
húzzuk s a gépet forgatjuk, a két golyó közti Faraday-féle sötét tér osztja
elektromos feszültég, az ellcntett elektromossá- ketté, ettl az anód a felé az
gok egymásra gyakorolt vonzása egyre növek- anódfény vagy pozitív ködfény A. _ w, a katód
szik, míg csak oly nagy értéket el nem ér, hogy k felé a katód ködfény vagy negatív ködféuy
a golyók közt a levegn szikra üt át, melyben az p..b terül el, az elbbi vöröses szín s a különellentett elektromosságok egyesülnek. A szikra, böz körülmények szerint többé-kevésbbó rétegkülönösen, ha a géphez tartozó leideni palack be zdött, különösen szépen, ha a gáz nem tiszta, pl.
van kapcsolva, vakító fehérfényü s ers csatta- terpentin gzzel van keverve. A rétegek a katód
nás kiséri ha rövidebb, egyenes, ha hosszabb, felé élesen határoltak, az anód felé elmosódottak
kanyargós, esetleg ágas-bogas a hang és fény ugyanígy a kékes szín katódfény is, amely nem
hatásán kívül hhatása is van: gázt, étergzt terjed a katódig, hanem attól az ú. n. sötét kastb. meggyújt, s ers mechanikus hatása karton- tód-tér által van elválasztva. Maga a katód
papirt, üveglapot áttör stb. Legfbb jellemzje, egészen fénymentes, csupán a középen ül rajt

nak

fzd

;

;

;

:
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egy kis vörhenyes-kékes fénycsóva /, amely bizonj-talanul elvesz ködszer fényben végzdik s
a katódsugarak útját jelzi.
Még nagyobb ritkításnál a pozitív s negatív
ködfény eltnik s a csö belsejében az elektromos
áramot jóformán semmi fénjtünemény nem jelzi,
ellenben a cs fala az ers katódsugárzás hatása
alatt intenzív zöld fényben foszforeszkál.

Egy másik,

az eddigiektl lényegesen különs gyakorlatilag is nagy jelentség formája a gázokban való elektromos áramlásnak az elektromos ív. A szénelektródok között elállított elektromos ív (1. o.), mint fényforrás (ívfény) általánosan ismeretes, el lehet azonban állítani elektromos ívet más,pl. fémelektródok
között is, így a higanyelektródok között, légüres
üveg V. kvarccsben elállított ív is mint fényforrás újabban több alkalmazást talál (1. Higanyívlámpa). Ez a két példa is mutatja, hogy az
elektromos ív jelenségében az elektródokn^, nevezetesen az anyagi minségüknek is lényeges
szerep jut, ellentétben az elbbi B.-ekkel, ahol az
elektródok csupán mint az elektromosság hozzávezeti szerepelnek s anyagi minségük igen keteldntetbe. Az elektródok e lényeges
véssé
szereplése avval van összefüggésben, hogy az
elektromos ív rendesen olyan tnagas hmérséklet, hogy az elektródok megolvadnak s ersen
párolognak, az ív tehát nem annyira a levegben,
mint inkább szén- ül. fémgözben jön létre. Jellemz továbbá az elektromos ívre, hogy aránylag
kicsiny feszültséggel s nagy áramersséggel jön
létre, így a szénívhez 35—40 volt elegend, higany-elektródok között pedig légüres térben 65
volttal 40 cm. hosszú ívet kapni. Egyébként e
különböz formájú E.-ek nem áUnak egymástól
elszigetelten, közöttük átmeneti alateljesen
kok is vannak s egyik a másikba átvihet így
pl. a ködfény kisülés elegend nagy áramersség esetén könnyen elektromc« ^ívbe csap át
ugyancsak elektromos ívhez hasonló E. áll el,
ha nagy elektromosság-mennyiséget kiegyenlít
szikrák igen gyors egymásutánba követik egymást.
Az E.-ek elméleti leírására és magyarázására
ma általánosan el van fogadva a gázok ion-, ill.
elektronelmélete (1. o.), amelynek kiépítése elssorban J. J. Thomson nevéhez fzdik. Ez elméletnek alapfeltevése, hogy minden atom, ill.
molekula pozitív és negatív elektromosságot tartalmaz és pedig egyenl mennyiségben, úgy
hogy rendszerint elektromosan semlegesnek bizonyul. Ilyen állapotban a gázok az elektromosságot egyáltalán nem vezetik, vezetvé csak
akkor válnak, ha valami okból ionizálódnak, azaz
ha a semleges molekiüák pozitív, ill. negatív töltés iónokra bomlanak. Az ionizációt (1. o.) igen
különféle behatás hozhatja létre, igen valószínleg azonban az ionizáció folyamata mindig az,
hogy egyik molekuláról negatív elekti-omosság
(elektron) válik le s egy másikhoz tapad, az
elbbi tehát pozitív, az utóbbi negatív töltés
iónná lesz.
gázakban való deki romos áramlás pedig e
szerint az iónok mozgásából, vándorlásából áll,
az ionizációt a fent említett esetekben maga az

böz természet

j

;

A

—

Elektromos kocsi

E. tartja fenn, így a szikra esetén a nagy elektromos feszültség, az ívnél a magas hméi-séklet,
továbbá minden esetben, de fleg a ködfényú kisülésnél az elektronoknak, ill. iónoknak a sem-

leges molelailákba való ütközése. Az E.-ek jelenségeinek, a gázokban való elektromos áramlások
törvényeinek ez elméleti felfogásból folyó magyarázatát 1. bvebben az alább idézett munkákban. Említésre elssorban érdemes, hogy a gázokban való elektromos áramlásokra az Ohm-féle
törvény nem érvényes. Nem áll tehát, hogy az
áramersség a feszültséggel arányos, annyira
nem, hogy pl. az elektromos ív feszültsége csökken az áram ersségének növekedésével, ugyancsak nem áll, hogy vm. állandó keresztmetszet
vezet<5 (Geissler-cs) mentén a feszültség egyenletesen esik.
a feszültség esésének nagysága
az áram útjának különböz darabjain igen különböz, pl. a ködfényü kisülésnél igen ers, hírtelen
esést találunk a katód eltt, a sötét katódtérben
(katódesés), kisebbet az anód eltt (anódesés);
magában a rétegzett pozitív fényben is a sötét
helyeken nagyobb, a világító rétegekben kisebb
a feszültség esése stb.
Ezekkel a helyenkénti, fleg az elektródoknál
fellép nagy feszültségesésekkel vannak össze-

St

függésben az elektrorms sugarak jelenségei. A
feszültségesós ugyanis az iónokat, ül. elektronokat oly gyors mozgásba hozza, hogy azok
nem követik többé az elektromos áramlás irányát,
hanem az elektródtól kilövelve egyenes irányban
haladnak tova. Ilymódon hozza létre a katódesés
a katódsugarakat (1. o.), amik a katódtói kilövelt
negatív elektronokból állanak s a cssiigarakat
amelyet a katód felé siet pozitív iónok
(1. 0.),
alkotnak, ugyancsak nagy feszültségesést találunk az anódsugarak (1. o.) elállítására szolgáló
csövek sóval bevont anódjain. Az elektromos sugarakhoz szokás még számítani eredetüknél
fogva a Röntgen-Sugarakat is (1. o.), noha ezek
valószínleg az éternek lökésszer rázkódásai,
amit vm. akadályba ütköz katód sugár hoz létre
s elektromosságot egyáltalán nem visznek magukkal. V. ö. TJiomson J. J., Elektricitatsdurchgang in Gasen (németül Leipzig 1906) Stark J.,
Die Elektricitat in Gasen; Righi A., Die Bewegung der Ionén bei der elektr. Entladung c.
népszer
(Leipzig 1907) Wiedetnann, Die
Lehre von der Elektricitat (IV. köt., 4. kiad.
Braimschw. 1897).
Elektromos kivégzés. New Yorkban alkalmazzák 1889 óta, amidn a megkötözött elítéltet egy székbe ültetik s egy kezdetben 1500
volt feszültség, késbb pedig még ersebb elektromos árammal, amelyet az elítélt testén vezet-

nagy

;

mve

;

nek keresztül, kivégzik. (L. Elektromos áram
veszélyessége.) Célja e kivégzési módnak lehetleg gyors és fájdalomnélktUi halált elidézni
azonban d'Arsonval kimutatta.hogy úgy emberek,
mint állatok liasonló ers áram által elkábítva,
mesterséges lélekzés alkalmazásával ismét életre
költhetk voltak. Ezért újabban ezt a kivégzési
módot is kezdik abbahagjTii s helyette a világító
gázzal való kivéazést behozni.
Elektromos kocsi, 1. Elektromos vasút és
Motorkocsi.
21"

—
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Elektromos koholás, 1. Elektromdallurgia. kalória, ha a melegmunka egyenértékét 424
Elektromos kondenzátor, 1, Elektromos s- mótemek vesszük. Tehát 1 wattóra := 0"86
kalória,

rít.

1

= 1-156 wattóra

kg.-kalória

;

kg.kg.100 kaló-

Elektromos kúra, 1. Elektroterápia.
ria pedig egyenl kerek számban 115 wattóra val.
Elektromos lámpa, 1. Elektromos világítás.
Lássunk egy példát. Mennyi elektromos energia
Elektromos lánc, I. Galvántelep.
kell ahhoz, hogy a
Elektromos lemez, 1. Állati elektromosság és teafzéshez egy liElektromos halak.
Elektromos lokomotív, 1. LokomMiv.
Elektromos megosztás, 1. Elektromos

ter vizet

löo-ról

—

=

"

5

perc alatt fel tudin- junk forralni? Ehhez kell 100
15
fluenda.
Elektromos melegítés, fzés és ftés. Az
85 kalória meáramfejleszt telepek újabb idben arra töreksze- legmennyiség, aminek, hogy az elektromos energiát melegítésre, nek termelésére elfzésre stb. is adják, hogy fleg napközben, mikor méletileg85X 11-56
a világítás legnagyobb részt szünetel, az energiát
99 wattóra kell
értékesítsék, s így a telep jövedelmezségét foaz elkerülhetetlen
kozzák. A meleg elektromos úton való elállítá- veszteségeket hozsának két gyakorlati módja van, az elektromos
zászámítva, 120
ívlámpával ós az elektromos izzólámpával. Az wattóra az elektroívlámpa szénpálcái között a Volta-ívet oly mére- mos muukaszükségtekben állítjuk el, hogy világításra szolgálhas- let. 1-2 hektó watt
son; az elektromos kémiai ipar kemencéiben egy órai mködés
ngyane Volta-ívet használják fel kalciumkarbid, után 1 liter vizet
szilícium karbid (karborundum), grafit, salétrom- 150-ról 100°-ra me-

=

legítfel;

ha

:

^ ^^„, g^^^fözö metszetben.

ezt 5,;tór>

-,/

*^ij

perc alatt akarjuk elérni, akkor 12-szer annyi
munkát kell felhasználnunk. Az elektromos fz-

készülékekben oly fémeket kellett áramvezetknek használni, amelyek a melegítésnél nem oxi8. ábra.

Gyenge

meleg.

dálódnak. Ilyen
fém a platina, de
drága használnak azért nik;

sav stb. elállítására. A meleg elektromos úton
való termelésének másik módja elvileg ugyanaz, kelt is ós annak
mint a fény elállítása az elektromos izzólámpá- ötvözeteit. Az
ban t. i. az áramot fémhuzalokon vagy szala- oxidáció vagyis
gokon bocsátják át, melyek az áram behatása alatt az elégés megakadályozása
felmelegszenek. Az izzólámpa vezet fonala 2200—
2800" C.-ra hevíttetik, a fz- és ftkészülékek végett, a melevezetje pedig né- gít fémet oly
hány száz fokra, összetétel zo;

annyira, amennyi

máncban helye-

elegend, hogy a zik el,mely a mecélnak megfelel leget könnyen 6. ábra. Kontaktus-állvány vasalónak.
melegmennyiség átvezeti és toelállíttassék. Az vábbítja s melynek kiterjedési együtthatója megelektromos ener- közelítleg ugyanaz, mint a fómó. Más rendszerek
gia és fejlesztett üveggyöngysorral veszik körül a melegít huzalt
meleg gyakorlati vagy szalagszerüen kiképezve, csillámlemezek
egyenértékének
megállapítására
megemlítjük,
hogy az elektro-

mosság munkamennyiségének
gyakorlati egysége a hektowattmelegmennyiség egysége pedig a kilo-

4.

óra.

A

ábra. Vízforraló.

7.

ábra. Hajsttt5-melegít5.

gramm-kalória, vagyis azon melegmennyiség, me- közé helyezik. A melegít ellenállást úgy is ké1 liter vízbe kell bevezetnünk, ha an- szítik, hogy csilláraszalagot bevonnak fémoldattal
nak hfokát 1« C,-al fel akarjuk emelni. A hekto- s az így keletkez fémszalag teszi a fttestet,
wattóra és kg.-kalória közti számszer összefüg- melyet szabad oldalán egy második csillámlegés a következ 736 wattóra
1 lóeróra
mezzel fednek s azután fémkeretbe foglalnak. A
keret két vége képezi az áramhozzávezetóst. EgyZíXJwo
^^_
75
3600 kg.-métemyi munka
egy ilyen keretbl áll a fttestegység. A szálalyet 1 kg.

=

:

X

=
=

=
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id múlva sugározza ki a meleget és
adja tovább a környezetnek. E módszemek haszna
különösen olyan ftéseknél van, amelyeknél a melegtermelés gyorsasága a fontos, pl. szállodákban,
szanatóriumokban, továbbá nyaralókban, hol rendes fütkályha a nyár folyamán egyáltalán nincsen használatban.
A gyorsmeleglt^ kályhák lényegükre nézve
nem állnak egyébbl, mint egy keretbl vagy
féle eszközöket lá- szekrénybl, melyben fémszalagok v. lapok, v.
tunk 4. vízforraló, más fütótestek alakj ban vannak a melegít ellen8. ábra. Szivargynjtó.
állások elhelyezve. Az egyik fttestnél csillámsárgarézbádogból
készül, kívül nikkelezve, bell crnkezve vagy lemezek közé vannak az ellenállások lapok alakezüstözve
•/* literestl 8 literesig készítik. Az jában elhelyezve; másiknál a ftlemezek két oszáramfogyasztás 110 voltnál a nagyság szerint 2'5 lopban, redönyszeilüeg egymás alatt vannak. V. ö.
egész 9 ampere között változik 5. kávéfzben
Deutsch Lajos, Az elektromosság a háztartásban.
kávétartó,
csövön a C fözót vízzel töltjük meg. Elektrotechnika (1908) és Styaub Sándor, Elektrogot pontosan az edény formájához képest görbítik.
ilyen készülékeket részben 2 kon taktussal
(nem szabályozható), részben 3 kontaktussal (három íokozatban szabályozható) készítik. Utóbbiaknál a ftelemek két csoportba vannak osztva, s
ezeket különféleképen kapcsolhatjuk
(1-3. ábra). A
12. ábrákon külön-

lehet rövid

Az

4—

;

;

A

;

B

technika.

Elektromos mérkészülékek, 1. Elektromos
fogyasztásmérkéi Elektrotechnikai mérkészülékek.

Forrasztó-páka.

B
E

fzben forr, a
csövön *át a
a kávén átfolyik és
részében^gytil
össze, ahonnan a kész kávét a lefolyócsap segélyével leereszthetjük. A 3 csészére való
110
voltnál kb. 2'5 amperét fogyaszt; 6. vasalóáUAmint a

szrbe

vlz a

jut,

fz

Tányérmelegitó.

hajsüt^, fogyaszt 1-5 amperét (110 voltszivargyujtó kb. 1 amperét 9. forrasztópáka kb. 5 amperét; 10. tányérmelegít kb. 6
amperét 11. fzedény (3 literes) 9 amperét 12.
a világító kályhákat pedig 1000—2000 watt fogyasztásra rendezik be.

vány;

nál)

;

7.

8.

;

;

;

elektromos kályha.

12. ábra. Világító

Elektromos mértékegységek. Az 1907. V.
megállapítja Magyarországon is az E.-et. Az
er közforgalmi mértékegj^sége az erkilogramm,
vagyis 1 kilogramm tömeg normális nehézsége
t.-c.

(9-80665,10* c.g.s. eregység).

ábra.

Pöiöedény

(fazék).

Némely helyen már a pékek a zsemlyét

is

elektromos kemencében sütik, mert éjfél után az
elektromos telepek az áramot a pékeknek olcsób-

ban számítják, mint más idben.
Az elektromos fütökályhák szerkesztésénél kétféle elvet alkalmaztak. Az egyik szerint a ftókályha a vezetékkel való összekapcsolása után

A munka

közfor-

galmi mértékegj'sége a méterküogramm, vagyis
az a munka, amelyet 1 erkilogramm saját hatásának irányába es 1 méternyi úton végez. Ez
a munka 980665 Joule egységgel egyenl. A
munkabírás (effektus) közforgalmi mértékegysége
a lóer, vagyis az a munkabírás, amely másodpercenldnt 75 méterkilogramnmyi munkát létesít.
Ez a munkabírás 75X980665 Watt-tal egyenl.
Az elektromos ellenállás mértékegysége az Ohm,
vagyis a centiméter-gramm-másodperc (centimeter-gramm-secundnra, c.g.s.) rendszerben meghatározottelektromágneses ellenállás-egység ezer
milliomszorosa jelzése Q. Az Ohm közforgalmi
mértéke egy C° hmérséklet 106*3 cm. hosszú
14r*é521 g. tömeg, egyforma keresztmetszet higanyszál ellenállása. Az elektromos áramersség
;

:

—
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azaz az elektromos áram fentartásával végez. Ha
E. az áramforrás (pl. galvánelem) elektromotoros
ereje voltokban kifejezve, i az áram intenzitása
ampéreekben, akkor L-=E. i watt a mp.-kénti
mely salétromsavas ezüstnek (ezüstnitrátnak) vi- E. Ez a munka, amely a galvánelemben történ
zes oldatából a rendeletileg adandó mszaki utasí- kémiai változások kémiai energiájából szármatásban megállapított módozatok mellett mp.-enkint zik s azzal egyenérték vagy teljesen hvé ala0"001118 g. ezüstöt választ ki. Az elektromotoros kul a vezetékben (Joule-meleg), ha az áram semmi
erö V. potenciál-különbség, v. köznyelven elektro- egyéb hatást nem fejt ki, v. pedig más, mechanin]os feszültség mértékegysége a Volt, vagyis az az kai, kémiai stb. energiává alakulhat át, ha az
elektromotoros erö, mely az egy Ohm ellenállású áramot motor hajtására, vegybontásra stb. haszvezetben egy Ampere ersség állandó áramot náljuk fel.
létesít jelzése V. Az elektromos munka mértékElektromos munkaátvitel (elektromos erátegysége az a munka, melyet egy Volt elekti'omó- vitel, elektromos energiaátvitel), valamely megtoros er egy Ampere ersség állandó áram lé- határozott helyen rendelkezésünkre álló mechanitesítése közben egy másodperc alatt végez elne- kai energia átvitele elektromos úton egy másik, az
vezése a Joule ; jelzése J. Az elektromos munka- elbbitl távol es helyre, hogy ott különböz munbírás mértékegysége az a munkabírás, amely kát végeztessünk vele. Az E. lehetvé teszi, hogy
másodpercenkint egy Joule-munkát létesít elne- azt a munkát, amelyet a természet nyújt, így pl.
vezése a Watt jelzése W. Egyszáz Watt a a vízesések energiáját kihasználjuk, holott ezt edhektowatt jelzése hW. Egyezer Watt a kilo- dig
ha csak közvetlenül a helyszínén iiero akarwatt jelzése kW. Közforgalomban kerek szám- tuk felhasználni
parlagon kellett hevertetnünk.
ban hétszázharminchat (736) Watt egyenérték- Ma már arra is gondolhatunk, hogy a szenet terme nek veend egy lóervel. Az elektromos munka lósi helyén kazánok alatt égessük el, az így nyert
közforgalmi egysége a Wattóra, vagyis a Watt- gzzel dinamógépeket hajtassunk s azok áramát
nak 3600 másodperccel való szorzata jelzése Wo. minden irányba elvezessük. Gyáraknál, meEgyszáz Wattóra a hektó wattóra jelzése hWo. lyek különböz helyiségei és munkatermei naEgyezer Wattóra a kilowattóra jelzése kWo. gyon elágazottak, a mechanikai áttételek vagy
Közforgalomban kerekszámban 736 Wattóra még inkább a messze elágazó gzvezetések jelenegyenlnek veend egy lóer-órával. Az elektro- tékeny veszteségeket okoznak. Ha azonban a gzmos mennyiség egysége a Coulomb, vagyis a géppel elbb egy dinamógépet hajtatunk s ennek
c.g.s. rendszerben meghatározott elektromágne- áramát az egyes munkatermekbe vezetjük, akkor
ses egység tizedrésze. A Coulomb közforgalmi az itt apró elektromotorokba vezetve, ismét memértéke az az elektromos mennyiség, amely egy chanikai munkává alakítható át. Emellett az
Ampere-ersség állandó áramot viv elektromos egyes munkatermek egymástól teljesen függetlevezet bármely keresztmetszetén egy másodperc nek minden egyes áttétel a szükséghez képest
alatt áthalad jelzése Cb. Az elektromos kapaci- megindítható s ismét beszüntethet, anélktü, hogy
tás egysége azon vezet kapacitása, melyben egy az üzem többi része ezt megérezné. Minden egyes
Coulomb-töltós egy Volt-potenciált létesít. Elne- dolgozó gépet külön-külön elektromotorral is elvezése Farad ; jelzéae F. Milliomodrésze a mikro- láthatunk, úgy hogy az összes áttételek s az azzal
farad ; jelzése \j.F. Az indukció-együttható mér- együtt járó veszteségek elesnek. Végül még eltékegysége a c.g.s. rendszerben meghatározott nye, hogy az elektromos vezetékhálózat egyúttal
elektromágneses egység ezermüliomszorosa. El- mindjárt a világítást is megadja. Amikor Depnevezése Henry jelzése H. A váltakozó áram rez legelször kimondotta, hogy néhány milliméhatásos (effektív) ersségéül a közforgalomban ter vastag rézdróton, olyan vastagon, amilyen pl.
a pillanatnyi ersségek négyzeteinek idbeli a telegráfdrót, akár száz km.-re, akár száz lóert
középértékébl vont négyzetgyök veend. A vál- is képes áttenni, sokan csodálkoztak és kétségbe
takozó áram hatásos (effektív) feszültségéül a vonták, amit mond. Hogyan lehetséges olyan véközforgalomban a pillanatnyi feszültségek négy- kony drótba száz lóernek megfelel munkát ((bezeteinek idbeli középértékébl vont négyzetgyök leszorítani*), hogyan lehetséges olyan gyönge
veend.
dróton száz meg száz lóert áttenni ? Manapság
Elektromos messzelátás (telegráf -látás), ké- már tudjuk, hogy ha nagy feszültség áramot
pek átvitele nagyobb távolságokra az elektromos fejlesztünk, akkor az elektromos energiát megáram segélyével. Az e célra szolgáló készüléknek felel hatásfokkal, vagyis gazdaságosan nagy
hasonlatosnak kell lenni a másoló telegráfhoz, távolságra is áttehetjük, vagyis a voltok számát
de annyiban tökéletesebbnek, hogy a testi tár- kell növelni, az ampére-ek számát pedig leszorígyak esetleges mozgásai a felvev állomáson lát- tani, hogy a vezeték sokba ne kerüljön, mert a
hatóvá legyenek. Az ide vonatkozó törekvések vezeték keresztmetszetét, vagyis vastagságát el1877-tl (Senlecq d'Ardres) datálódnak a célt leg- ssorban az áramersség, vagyis az ampere-szám
jobban Nipkow és Sutton közelítették meg, a pro- szabja meg. Sok amperéhez vastagabb vezeték
blémát azonban ezideig még megoldatlannak kell kell, mert ellenkez esetben a vezeték felmeletekintentink. V. ö. Liesegang, Probleme der Gé- gednék, de meg nagy feszültségveszteség is áll
génwart (1. köt. Beitráge zum Problem des el. Az elektromos munkára nézve azonban mindegy, akár nagyfeszültség és kisáramersségü,
elektrischen Fernsehens, Düsseldorf 1891).
Elektromos munka, az elektromos er mun- akár kisfeszültség, de nagyersség áramot fejkája, amelyet az elektromosságnak mozgatásával lesztünk. Gondoljuk pl. hogy 100,000 wattot.

mértékegysége az Ampere, vagyis a c. g. s. rendszerben meghatározott elektromágneses áramerösségegység tizedi'észe jelzése A. Az Ampere közforgalmi mértéke az oly változatlan áram erssége,
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100,000

=135

lóert,
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volt, az-

736
után 1000 volt, végre 10,000 volt feszültséggel
akarunk bizonyos távolságra áttenni, akkor az
^

,
els esetben
.

^^^
—i^— —=1000
100,000 watt
r-

ampere, ma-

100 volt

sodik esetben 100 ampere, végre a harmadik
...
100,000 watt
,^
^
esetben ^^'
ít-=10 ampere-re van szuk10,000 volt
1000 volt
1000 ampere
ség, mert 100 volt
10 ampere
10,000 volt
100 ampere
100,000 watt, tehát a munka végeredményére
teljesen mindegy. De nem mindegy a vezeték
keresztmetszetének, s így a vezeték költségének
szempontjából. Mert minél nagyobb az ampéreszám, annál vastagabb, vagyis költségesebb vezeték kell. ha azt akarjuk, hogy a feszültség nagyon ne csökkenjen, s Így az áttétel hatásfoka
kicsi ne legyen. Az É. történetébl megemlítjük
a következket. Az 1873-iki bécsi világkiállítás
alkalmával 500 méter távolságban lev szivattyút elekti'omótorral hajtottak a müncheni elektromos kiállításon 1883-ban már 50 km.-es erátvitel volt üzemben, az igaz, hogy az áttétel hatásfoka nem valami nagy, vagyis az áttételi veszez az alapvet kísérlet Depteség tetemes volt
rez Marcell francia fizikustól és mérnöktl ered.
Nagyobb hatásfokot ért el Deprez 1886. a Paris
és Creil közötti 56 km.-es távolságon, ahol 100 lóert már közel 50o/o hatásfokkal tett át. Dönt
volt az elektromos munkaátvitel történetében
azonban a frankfurti elektromos kiállítás alkalmávalbemutatott kísérlet 1891., amidn is Lauffen
württembergí város és Frankfurt között 170 km.
távolságban 100—200 lóer energiát eleinte 7—
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8000

volttal,

késbb 15—25,000

72"/o hatásfokkai tettek át,

volttal
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Elektromos posta

Elektromos nyomtatás, az angol Green W.
F.-tl 1899. föltalált sokszorosítási eljárás. Az
elzetesen kémiailag preparált nyomtatópapirost
az errevaló gépbe teszik, mire a forma és a papiros elektromosan érintkeznek. Ennek következtében azután a papirosnak a formával érintkez fólületén megbomlik a preparált vékony rétegecske, s a forma képe tisztán tnik rajta el.
Elektromos óra, 1. Óra.
Elektromos oszcillátor, az elektromos rezgések keltésére és elektromos hullámok kibocsátására való szerkezet. Ha két fémpálcát egy-egy
fémgolyóval ellátva szembehelyezünk, úgy hogy
a golyók között néhány milliméternyi levegréteg maradjon s a pálcákat szikrainduktor másodlagos tekercsének sarkaival kötjük össze, a golyók között kis szikrák ugranak át, mihelyt az
induktor mködni kezd. Ez már E., mert a rezgósszerü kistüések következtében elektromos hullámok terjednek a térbe. Igen elterjedt a Righiféle E., melyen a pálcák végén lev golyók vazelinolajat tartalmazó ebonithengerben vannak
elhelyezve, ami rezg szikrák keletkezését elsegíti.

Elektromos oszlop, 1. Galvántelep.
Elektromos párologtatás. A folyadékok párolgását elsegíti azok elektromozása, valószínleg az eközben keletkez elektromos szél következtében. A párák nem elektromosak.
Elektromos pisztoly, oly készülék, melyben az
elektromos szUa-a meggyújtotta durranó lég dugót vagy golyót egy csbl kilök. A készülék
szélesebb fémhengerbl áll, mely vékonyabb csben végzdik, utóbbit dugóval jól elzárjuk. A
hengert durranó léggel megtöltve, a hengerben 2
féragolyó vagy csúcs között szikrát üttetünk át,
minek következtében a dm-ranó lég meggyúl és a

háromfázisú árammal dugót nagy ervel kilöki.

három, mindegjik 4 milliméter

átmérj

rézdró-

Ezen nagyszabású kísérlet után a vállalkozók Európában és
Amerikában a vizierökre vetették magnkat;
egymásután létesültek nagy ertelepek, amelyek
Jeguagyobbszerü példáját a Niagara-müvek mutatják az Egyesült-Államokban. Európában elbb
Svájcban, azután Olaszországban, továbbá a francia Alpokban, Tirolban, Svédországban és Norvégiában építettek nagy elektromos áramfejleszt
ton, olajos szigetelkre szerelve.

telepeket, ilyképen az eddig ki

nem

Elektromos polarizáció,
kttás és Elektrolízis-

1.

Elektromos sar-

Elektromos poralakok, lAchtenberg-féle. Antdik-féle stb. alakok, az elektromosság elhelyezkedését szigetelkön árulják el. Evégbl az elektromosságnak kitett szigetelt alkalmas porral,
pl. kén és minium keverékével hintik be, melynek
egyik része a pozitív, másika a negatív elektro-

mos helyekre rakódik.
Elektromos posta. Célja leveleket

és kisebb

csomagokat nagyforgalmú városok postahivatalai között közvetíteni, függetlenül a vasutak menetrendjétl. Erre vonatkozó kísérleteket már
1860. tettek New Yorkban. Az ilyen berendezés
szerint elektromotorral hajtott kis torpedószer
Kolozsvár— kocsik földalatti csatornában v. csövekben nagy

használt vizi
erket a kultúra szolgálatába fogadták. Manapság
már 100 - 200 km.-es erátvitelek is vannak, ahol
a feszültség 110,000— 150,000 voltig is terjed.
Magyarországon a legnag>^obb feszültség és tá-

volságú erátvitelek a következk
Hidegszamos 28-5 km., feszültség 15,000 volt. sebességgel futnak, v. földfeletti vasoszlopokra
<y\\)ékT% (Abauj-Toma vra.) 12,000 volt, az összes szerelt két acéldróton függ az alumíniumból kévezetés hossza a Gibárt— Szerencs, Tokaj stb. szült postaszekrény, másik két acéldróton pedig
hálózatban 148 km. Nagyszeben— Czód 10,000 a szekrénnyel összekapcsolt elektromotor fut vévolt Ikervár— Szombathely— Vasvár hálózatban gig. Az is állandó kérdés, miképen lehetne a leteljes terhelés esetén 15,000 volt stb. V. ö. Strauh vélhordókat megkímélni, hogy a levelek kézbeSándor, Magyarország villamtelepeinek statisz- sítése végett ne kelljen emeleteket járni. Van
tikája 1911.
ilyen talábnány is még pedig minden lakásnak
Elektromos narkózis (Leduc), az agyvel postaszekrénye van a földszinten a levélhordó
mködésének kirekesztése alacsony feszültség, ebbe dobja a leveleket, megnyomja az elektroritmusosan megszakított egj'enárammal. Gyakor- mos vezeték gombját, s a levelek elektromos
lati jelentsége egyelre nincsen.
úton az illet lakásba száll íttitnak.
:

;

;

;

;

Elektromos potenciál

—
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Elektromos rezgrések

Elektromos potenciál, az elektromos energia neveztetnek, mert azokban a pontokban, melyeAz elektrosztatikában az B. ekként ken átmennek, kitzik az illet pontra ható elekvan meghatározva. Gondoljuk, hogy ogy pozitív tromos er irányát. Ha az elektromos test golyó,
elektromos golyó elektromos terónek valamely tehát a felszin-felületek koncentrikus gömbök,
adott pontjában az elektromosság negatív egy- akkor az ervonalak a golyó középpontjából kisusége van felhalmozva. Hogy ezt a negatív egysé- gárzó egyenesek, általában pedig görbe vonalak
get a golyótól eltávolítsuk, az elektromos vonzás- ha a felszin-felület sík, az ervonalak pái-huzamosal szemben végzend munkára van szükségünk, sak és az elektromos tért homogénnak mondjuk.
és ha a pontot az elektromos tér határáig (tulaj- Szigetelt vezet-test felületén az elektromosság
donképen végtelen távolságba) visszük, az ekkor csak akkor lehet egyensúlyban, ha a potenciálnak
intenzitása.

;

végzett munka mértéke lesz az elektromos tér
adott pontjában a golyó által létesített potenciálnak. Midn a negatív-egység pont az elektromos
vonzásnak engedve, végtelen távolságból az adott
pontba visszaérkezik, az elbb felemésztett munkát visszaadhatja. Ha a golyó töltése Q, az adott
pontnak a golyó középpontjától való távolsága pedig r, akkor a golyónak az adott pontra vonatkozó
B.-ja Q/r ; és ha az adott pontbeli elektromos töltés az egységtl különböz volt, pl. Q^ volt, úgy a
vonzás körén kívül való vitelére megkívántató
mimka QQi/r lészen, mely munka az elektromos
kölcsönös poiendált méri azon munka pedig, me;

végeznünk kell, midn egy kezdetben nem
elektromos vezett Q töltéssel ellátunk, miközben
lyet

E.-ját zérusról bizonyos

V értékre

emeljük, a töltésnek maga magára való potenciálja vagy a vezet helyzeti energiája nevet visel ennek mértéke ^liQV. A golyó középpontjától ogj^enl távolságban lev pontokban az E. egyazon érték.
Ilyen pontokat összeköt felületet felszín- vagy
niveau-feliUetnek nevezünlc; a felszin-felülotek
sora koncentrikus gömbökbl áll s magának a

a test valamennyi pontjára nézve egyazon értéke
van, s magának a test felületének felsziji-felülot-

nek

kell lennie.

B. abszolút értékét nem határozhatjuk meg
a valóságban mindig csak potenciál-különbségeket mérünk, mikor is a föld potenciálját zérusnak
vesszük, úgy amint magasságmérésekbon a tongerszin magasságát, vagy hömérsókletmérésekben az olvadó jég hmérsékletét vesszük zérusnak.
Minthogy az elektromosság mozgásának csak akkor lehet helye, ha a vezetben potenciál-különbségek vannak, az E. a dinamikai elektromosságban is igen fontos szerepet játszik s mint az elektromosság mozgásának oka, az elektromínditó er-

Az

vel

egyenl értelemben

vétetik.

Minden áramger-

mködése megkívánja, hogy bizonyos mechanikai vagy kémiai munka vagy höfogyasz-

jeszt

tás árán E.-különbségeket hozzunk létre, melyek
a különböz potenciálú pontoknak vezetvel való
összekapcsolása révén kiegyenlíttetnok. Az E.-különbségek mérésére az elektrométerek, jelenlétének kimutatására az elektroszkópok szolgálnak
a mértékegység lehet elektrosztatikai v. elektrogolyónak felülete is felszín-felület. Valamely mágnesi, aszerint, amint nyugvó v. áramló elektroelektromos pontnak egyazon felszín -felületen mosság forog szóban. (L. Elektromos és mágnesi
való tovamozdltására munkát nem kell végezni, mértékegységek.) A potenciál fogalma fontos szeremert a
er merleges lóvén a felszín- pet játszik mindazon erhatások elméletében, mefelületre, nincs olyan összetevje, mely e felü- lyek a távolság négyzete arányában fogynak, telet érintjének irányában hatna
de ha az elek- hát az elektromos hatások elméletén kívül még a
tromos pont az egyik felületrl egy másik felü- nehézségi, mágnesi és fényhatások elméletében.
letre megy át, oly munkát végzünk vagy nyeA potenciál már a múlt század kiváló analitirünk, mely munka merben független attól az kusainak (Clairaut, Laplaííe, Ivory, Lagrange)
úttól, melyen át az elmozdulás történt, nagy- mveiben fontos szerepet játszik a rendszeres
ságra nézve pedig egyenl a két felszín-felületnek potenciál-elmélet alapítói Green G. és Gauss K. P.
Irodalom. Clausius, Die Potentialfunction und das Potenmegfelel elektromos potenciálok v. elektromos
Tumlirz, Das Potential u. seine
tial, 4. kiad. Leipzig 1885
kölcsönös potenciálok különbségével aszerint, Anwendung zur ErklSrung der elektr. Erscheinungen, Wien
amint a pont töltése az elektromosság egysége v. 1884; Hovestadt, Lehrbucli der angewandten Potentialtheoettl különböz. Ez a különbség a véghelyzetben rie, Stuttgart 1890.
lev elektromos pontnaJc a kezdeti helyzetre voElektromos rája, 1. Elektromos halak.
Elektromos rezgések. Ha U alakú csövet
natkozó elektromos helyzeti energiája. Ha az E.nak ez a különbsége egymáshoz igen közel es félig vízzel töltünk meg s a vizet az egyik szárkét pontra vonatkozik, úgy e különbség elosztva ban szívással emelkedni kényszerítjük, a magára
a két pont közötti egyenes vonalú távolsággal, ki- hagyott víz nem tér rögtön vissza nyugalmi helyfejezi az E. esését v. a hosszegységenkénti poten- zetébe, hanem tétlenségénél fogva folytatni akarja
cml-változást a két pont között az illet egyenes mozgását a szárból, melyben a víz magasabban
vonal mentén, s egyúttal kifejezi az elektromos állott, több folyik át a másik szárba, mint amennyi
tér intenzitását az illet helyen és a két pont ál- az egyenl szintáj elérésére szükséges volna s a
tal meghatározott irányban. Ha az elektromos víz csak néhány ide-oda lengés után marad meg
test nem golyó, v. ha az elektromos testek egész nyugalmi helyzetében. A mozgás annál tovább
rendszerérl van szó, az elektromos energia in- tart, mennél nagyobb a víz tömege és mennél
tenzitásának szótosztása szintén felszín-felületek- kisebb a súrlódás okozta csillapodás. Hasonló dokel tüntethet el, csakhogy ezek most már nem log történik az ingánál is. Ha finom szálra kis
gömbfelületek, hanem másféle felületek lesznek, papírlapot függesztünk s ezt nyugalmi helyzetéós ha olyan vonalakat húzunk, melyek az egy- bl kiemeljük, a papírlap rögtön megáll és nem
másra következ felszin-felületek mindegyikét de- végez lengéseket ha a szálra kis ólomgolyót v.
rékszögüleg metszik, e vonalak ervonalaknak lapot íüggesztünk, ez sokáig leng, ha kimozdítot;

mköd

;

;

;

;

;

—
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tuk, mert az ólom nehéz tömege könnyen gyzi le
a leveg ellenállását. Feddersen kiderítette, hogy
a leiden! palack kisülése nem egyetlen szikrában,
hanem a szikrák hosszú sorában megy végbe. A
jelenség oka az ú. n. önindukció, vagyis az áramkörben fellép indukált áram. A kisüléskor az
egyik fegyverzettl a másikhoz áramló elektromosság ugyanis a zárást eszközl drótban vele
egyenl irányú indukált áramot (ú. n. extraáramot) kelt, mely mintegy meghosszabbítja az
áramot (mint a tehetetlenség a mozgást) s azt
eszközli, hogy a pozitív fegyverzettl több elektromosság áramlik el, mint amennyi a feszültségnek megfelel s a negatív fegyverzetbe több
elektromosság jut, mint amennyi szükséges volna

—

Elektronnos rövidzárlat

kapcsolatban, melynek vége a bels fegyverzetbl kiálló drót végével szemben van, kis szikraközt alkotva. A palackot induktor melléktekercsével kapcsolják össze. A palack kapacitása és
a drótkör önindukciója megszabják a kisütési
szikrák rezgési tartamát. A másik palack küls
és bels fegyverzetébl egy-egy merev, egyenes

a fegyverzetek közti feszültségkülönbség kiegyenlítésére. Az eredmény az, hogy a fegyverzetek ellenkez töltést kapnak és így új kisülés
jön létre, az elsvel ellenkez irányban. A kisülés
tartama alatt tehát az elektromosság ide-oda

áramlásának egész sorozata következik be
vel ez periodikusan

ismétld

s

mi-

jelenség, joggal

nevezhet elektromos rezgésnek. Ez a folyamat
annál tovább ismétldik, minél kisebb része az
elektromos energiának használódik el az egyes
szikrákban s a vezetéken való áramlás közben.
Elméleti vizsgálódások arra az eredményre vezettek, hogy az elektromos rezgés tartama

C a rendszer kapacitása, L pedig az önindukció együtthatója. Ez a képlet csak akkor helyes, ha a rendszer ellenállása csekély. A képletbl látható hogy a rezgésid, f, tetszlegesen
kisebbíthet a C és ly kisebbítésével. Ilyen eljárást
követett Hertz, mikor az elektromos szikrát kis
méret, szimmetrikus vezetk között ugratta át
Ma már olyan rez(1. Elektromos oszcillátor).
géseket képesek elállítani, melyek rezgésideje
a másodperc milliomod részének ezred, st milliomod részével egyenl. A rezgések felhasználásával mutatta ki Hertz, hogy az elektromos
hol a

er

hullámokban terjed tova.

L.

Elektromos su-

garak.

Elektromos rezonancia. Az elektromos rezgések létrehozta hullámok kimutatására Hertz
drótnégyszöget vagy drótkört használt, mely egy
helyen meg volt szakítva. Az egymástól kis távolságban lev drótvégekre egy-egy kis fémgolyót ersített s az ezek között átugró kis szikra
jelezte az elektromos er jelenlétét. A szikrát kiváltó drótkört Hertz rezonátornak nevezte a
hangtanból ismeretes rezonancia (egjütthangzás)
alapján. Ha t. i. két ugjanazon hangot adó hangvilla közül az egyiket hangzásra bírjuk s aztán
elhallgattatjuk, a közelében álló másik hangvilla
megszólal. Ha két hangvilla különböz hangot
ad, ez a rezonancia nem észlelhet. Hasonlók a
körülmények az elektromos rezgéseknél is. A rezonátor csak akkor vált ki szikrákat, ha az oszcillátorral megegj'ezó rezgésekre képes, ha az oszcilátorral egyformán van ohaugolvao. Ezt aténj-t

FG

drót indul ki, melyeket eltolható
dróttal
drótnégyszöggé lehet alakítani. (Ajs ábrán a IIvel jelölt rész.)

Ha

ezen drótnégyszög méretei

megegyeznek a másik drótkörével, a G-vel jelölt
szikraközön szikrák jelennek meg, mihelyt a má-

mködik, tehát
a
helyen szikrák vannak. Ha a
drótot a
palackhoz közelitjük, vagy t^le eltávolítjuk, az
önindukció kisebb vagy nagyobb lesz, mint az
drótnégyszögében és a C helyen a szikrák kimaradnak. Az E.-nak nagy fontossága van a dróttalantáviratozásban. A föladó állomásból kiinduló
jeleket felvev állomás mszere csak akkor képes jelezni, ha az alkalmazott rezonátor (1. Koherer) ugyanolyan rezgésekre képes, amilyeneket a feladó állomás oszcillátora végez.
Elektromos rövidzárlat. Rövidzárlat akkor áll
el, ha feszültség alatt levó két áramvezet között kis elektromos (ohmikus) ellenállás képzdik,
pl. ha a vezeték két szigeteletlen része összeér,
vagy pedig egy harmadik kis ellenállású vezeték
köti össze a feszültség alatt lev két vezett
pl. valamely fémtárgy. Minthogy a kis ellenállás
következtében az áramersség igen megnövekszik, tehát a vezet felmelegszik, izzásba jöhet s
gyújthat. A veszély elhárítására valók a vezetékbiztosítók, melyeknek ólom v. másféle anyagokból való drótja, lemeze a melegedés következtében megolvad, s a vezeték izzásra jutását meggátolja. Az igaz, hogy ekkora vezetékre kapcsolt
lámpák is kialszanak, de nagyobb bajnak mégis
elejét vesszük. Az Ohm-féle törvény szerint az
sik palackkal kapcsolatos induktor

K

FG

L

Lodge nyomán következleg lehet igazolni. Két,
volt
(esiDltség
áramersség
ampere.
egyforma kapacitású leideni palack (1. az ábrát)
ohm
ellenállás
drótvezetékkel van ellátva. Az /jelzés részen Grondoljnk, hogy egy izzólámpa szálának ellena palack küls fegyverzete drótnégyszöggel áll állása 200 ohm, 8 álljon 100 volt feszültség alatt.
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akkor az áramersség, amely a szálon keresztül

megy
""'

í^2_J£Lt
200 ohm

= o-5

ampere.
Gondoljuk
most,
'^
*
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fémek az elektromos állapotban nem maradnak meg. Szigorúan véve minden test vezet,
dörzsölt

'

s viszont nincs olyan test, mely az B. terjehogy egy rézdrót, vagy más fémtárgy köti össze dése elé legalább némi akadályt nem gördía két vezett s legyen a drótnak vagy fémtárgy- tene, tehát a vezet-képesség és szigetel-képesség
nak az ellenállása pl. 0"5 ohm, akkor az áram- nem abszolút tulajdonságok. A különböz testek

=

a vezetképesség fogyatkozásának sora szerint
rendezve, így következnek egymásra. Vezetk : fémely a vezett, ha ezen terhelésre keresztmet- mek (különböz mértékben), savak, sóoldatok, víz,
szete nem volna elegend, vagyis nem elég vas- növények és állatok, láng, vízgz, ritkított leveg
tag, izzásba hozhatja, ha olvadó biztosító nem szigetelk: száraz oxidok, száraz jég, kréta, fa,
papír, száraz leveg, selyem, üveg, viasz, kén,
lenne a vezetékbe iktatva.
Elektromosság, oka bizonyos állapotoknak, az gyanták, guttapercha, sellak.
Ha az elektromos inga golyóját dörzsölt üvegelektromos állapotok-nak, melyekbe a testek különnem más testekkel való dörzsölés, érintkezés, rúddal érintjük, a golyó vezetés révén elektrokémiai hatások, hevítés, ilyen állapotban már ben- mossá válik s ezután az üveg által eltaszíttatik.
lev testek hatása és több más fizikai jelenség ré- Ha ugyanezt az üvegrudat újra közelítjük a govén jutnak. Az elnevezés az elektromos állapot- lyóhoz, ezt már nagyobb távolságból is taszítja,
nak egy már az ókorban ismert fajára vezethet de posztóhoz dörzsölt gyanta- vagy pocsétviaszvissza már a K. e. VII. században tudva volt, rúd a golyót már messzirl vonzza. Ha pedig a
hogy a megdörzsölt borostyánk, melyet a görö- kísérletet avval kezdjük, hogy a golyót posztógök elektronnak neveztek, könny testeket ma- hoz dörzsölt gyantarúddal elektromozzuk a hozgához vonz. Az «elektron» tszóul a világ minden zája újra közelített gyantarúd eltaszítja, míg az
irodalmában s nyelvében elfogadtatott, és nálimk üvegrúd vonzza. B kísérletbl kitnik elször is,
Fábián József már 1803. ajánlotta az «elektromos» hogy az B.-nak két faja van üveg-E. v. pozitivjelzt, de azért még most is használatosak a villa- E. és gyanta-E. v. negativ-E., másodszor, hogy
mos, villamos, villanyos kifejezések is (v. ö. Szily az egynem elektromos testek egymást taszítják,
K., A természettudományi mnyelvrl. Termé- a különnem elektromosak egymást vonzzák. A
szettud. Közi. XI. köt. 121. füz.). A borostyánkö- vonzás és taszítás törvénye a Coidomb-féle törvön kívül még számos más testnek van az a tu- vény. Minden dörzsölt test v. üveg-, v. gyantalajdonsága, hogy más testekhez való dörzsölés E.-ot nyer, és hogy melyiket nyeri, ez a test faután könny testeket vonz. Ha üveg- v. gyanta- ján kívül még attól is függ, hogy mely másik testrudat gyapjú- vagy selyemszövethez, rókafark- hez dörzsöljük (1. Elektromos feszültségi sorohoz, vagy amalgámmal bevont brhöz dörzsölünk
zat). Ha a dörzsölt testek szigetel nyeleáiel vane rudak dörzsölt részei a magukhoz vonzott pa- nak ellátva, könnyen kimutatható, hogy az B.-nak
pirszeletkéket vagy bodzabélgolyócskákat vonzás mind a két faja egyszerre keletkezik, az egyik
után el is taszítják; ha kezünket e rudakhoz kö- test pozitív, a másik negatív lesz. Ha üvegnyezelítjük, gyenge pattanásokat hallunk és kezün- lekkel ellátott két fémkorongot pozitív és negatív
kön gyenge szúrást érzünk; sötétben e rúd elektromossággal egyenl ersen töltünk meg
és kezünk között kicsiny szikrákat látunk néha mit arról ismerhetünk fel, hogy az inga golyóját
sajátszer szagot érzünk. Ezek az B.-nak azon egyazon távolságból egyenl mértékben térítik ki
alaptüneniényei, melyek szembeötl voltuknál nyugalmi helyzetébl
s ezután a két lapot egyfogva elször voltak ismeretesek, míg az E.-nak másra illesztjük, úgy ezek sem összeillesztett álegyéb alaptüneményei csak olyan mesterséges, s lapotukban, sem az összeillesztés után szétvett
részben már kényesebb szerkezet eszközökkel állapotukban többé már semmi hatást sem mutatvoltak felismerhetk, melyek az E.-ra vonatkozó nak, miért is azt mondjuk, hogy egyenl menyismereteknek már bizonyos fokú fejlettségét kí- nyiség különnem két E. egymást közömbösíti.
vánták meg. Az alaptünemények között els heMindezeket a tüneményeket Symmer Mjxttézise
lyen áll és kiinduló pontul szolgál az elektromos akként magyarázza, hogy felteszi, hogy úgy a povonzás és taszítás, mely tünemény megfigyelésére zitív, mint a negatív B. unom, súlytalan folyadék,
igen alkalmas az elektromos inga (1. o.). A dörzsölt tehát az úgynevezett imponderabiliák közé tartofémekkel az említett tünemények nem járnak, de zik, és hogy a testek nem elektromos állapotban
ha a fémpálcát üveg- v. gyantamarkolattal látjuk a kétféle folyadékot egyenl mennyiségben, vagyis
dörzsölésel s így dörzsöljük, azt tapasztaljuk, hogy a fém- a közömbös folyadékot tartalmazzák
pálca az inga bodzabélgolyóját magához vonzza, és kor a kétféle folyadék különválik s az egyik testre
pedig nem csupán dörzsölt része, hanem bármely a pozitív, a másikra a negatív folyadék megy át.
más része is vonzza. Tehát a fémek is nemcsak Ellenben Franklin szerint csak egyféle folyadék
hogy elektromosokká válnak, hanem az B. rajtuk van, és dörzsöléskor az egyik testben egyazon
még szét is terjed, vagyis a fémek az E.-ot veze- folyadékból több, a másikban pedig kevesebb (hiány)
tik, az üveg vagy gyanta nem vezeti. Eme különb- lesz, és pedig az üvegben lesz több, a gyantában
ség a többi testen is felismerhet, s így a teste- lesz kevesebb innét van, hogy az üveg-B. pozitívket felosztjuk vezetkre és szigetelökre. Hogy va- nak, a gyanta-B. pedig negatívnak neveztetett el.
lamely vezet test az elektromos állapotban meg- A csak egyféle B. hipotézise vagyis az B. termémaradjon, kell hogy a többi vezet testtl szige- szetének unitárius felfogása a legújabban hathatelk által el legyen különítve az emberi test is tós támogatóra talált azErman-Peltíer-Exner-féle,
vezet, s ez az oka, hogy a puszta kézben tartva, a légköri E.-ra vonatkozó elméletben. A fizika mai

ersség
°

1Í2_I21Í
0-5 ohm

200 ampére-re emelkedik,
'

:

:
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:
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állásában a folyadék-hipotézisek egyáltalában nem
valószínek, és ha a fizikusok néha még mindig
elektromos folyadékról vagy általában valami
dektrikum ról szólanak, ezt csak azért teszik, hogy
az ismeretlen dolgot valami néven nevezhessék.
Annyi bizonyos, hogy ez ismeretlen dolognak
valami, a hatásai révén mérhetó mennyisége (az
E. mennyisége) van, amint a fentebb említett
esetben is az inga golyójának egyenl kitéréseibl a fémlapok egj'enl E. mennyiségére vagj'
egyenl töltésére következtet^ank. Az E. mennyisége, mel\Tiek mérésére az elektrométerek szolgálnak (1. 0.), egjik tényezje az elektromos energiának., melynek másik tényezje az elektromos potenciál(\. o.). Midn különnem testeket dörzsölünk,
a munka, legalább részben, a különnevü elektromos testek elektromos helyzeti energiájává alaknl
át, melynek mértéke a két test kölcsönös elektromospotenciáljának különbsége. A különnevü E.-ok
egyesülésekor elektromos áram keletkezik, amikor az elektromos helyzeti energia átalakul elektromos mozgásbeli energiává, mely ismét az energia más fajává alakulhat át Maga az elektromos
szikra is rendkívül rövid ideig tartó elektromos
áram, melynek energiája túlnyomólag a hö és
fény energiájává alakult át. A nyugvó B.-ot sztatikái E.-nak, a mozgásban levt pedig dinaymkai
E.-nak is nevezzük és az elektromos energia egj^k
tényezjének e két faja szerint az E. tanát a sztatikái és dinamikai E. tanára osztjuk.
A nyugvó E. mind a tömör, mind a beliU üres
vezetknek csakis a küls felületén halmozódik
fel. Mivel ugyanis az egynev E.-nak részei egymást taszítják, egymástól mindaddig távolodnak,
mig valamely szigetel e mozgásuknak határt nem
szab. Ez sokféleképen igazolható; egyebek között
úgy, hogy elektroszkópot szigetel nyélre ersített fémlapra helyezünk és fémszövetbl való bontóval lefödjük. Ha a borítót kivülról bármily
ersen elektromozzuk, az elektroszkóp lemezei

nyugodtan maradnak, ha a
•'

rinti is

a fémborítót.

kiálló

fémrúd belülrl

Gömb felületén az E. egyen-

vtesen oszlik meg és az E. srsége, vagyis
E.-nak a felületegységre es mennyisége, mindenütt egj-enl (1. Elektromos srség). Más alakú
testen a srség nem egj-forma. Különösen nagy
az éleken és hegyes csúcsokon, ahol azE. részei;iz

nek egymásra ható taszítása, a felületi feszültség
oly nag>-. hogy az E. szinte kiáramlani látszik
(L Elektromos szél). Az E.-nak a felületen való
eloszlására igen nagy befolyással van még más

—
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kevéssé mozdulnak ki. úgy, hogy a kitérés egyszeren a kisülési elektromosság meimjiségével
arányos. Valamely leideni palack-, vagj- battériában felhalmozott fi. relatív mérésére a Lane-féle
méröpalack használható. Ez olyan leideni palack,
melyen a szikratávolságot milliméteres beosztású
fémrúdon lehet leolvasni. A bels fegyverzetbl
kiálló fémgömbhöz t. í. egy másik, éppen olyan
nagy fémgömb közelíthet, mely a beosztott fémrúd végén van, míg a fémrúd a küls fegyverzettel van vezetleg összeköt\e. Az igen nagy Coulomb helyett annak milliomod részét, a mikro-

coulombot

is

szokták egységül használni.

Elektromosság sebessége. Mérésekbl kitnt,
hogy az elektromosság kis ellenállású vezetkben majdnem a fény sebességével (300,000 km.
mp.-ként) terjed, míg nagj' ellenállású és nagy
kapacitású vezetkben, pl. kábelekben már jóval
lassabban. Az elektromágnesi hullámok terjedési
sebessége egyenl a fény sebességével.
Elektromosságtan, a fizikának az elektromosságról és mágnességr! szóló része. Az E. fejlesztésére az els lépést Gilbert angol orvos tette
meg, midn 1600. a mágnességröl írt könyvében
azt az észlelést közli, hogy a borostyánkövön kívül más testek is hozhatók dörzsöléssel oly állapotba, hogy könny tárgyakat magákhoz vonzani
képesek. Guericke Ottó, magdeburgi polgármester
készített elször elektromozó gépet [l. o.), mellyel

az elektromos taszítást mutathatta

ki.

1727-ben

Gray

azt tapasztalta, hogy fémek is elektromosakká lesznek, ha selyemzsínóron függnek vagy
üvegre helyeztetnek. Ezzel fölismerte, hogy az
elektromosság fémekben áramlik. 1773 körül Du
Fay kétféle elektromosságot ismert fel és kimutatta,

hogy az

egynem elektromossággal ellátott

testek egymást taszítják, míg a kiUönnemüvel
bírók egymást vonzzák. A süritö palackot 1745.
a német Kleist fedezte fel és nemsokára Conáos
Leidenben (ezért nevezik a palackot leideni palacknak). Az angol Wilson felismerte a srítés mennyileges tórvényét, míg a minöleges törvénj' megállapítása Franklin érdeme. Ugyancsak Franklin
mutatta ki, hogy a légköri elektromosság teljesen
azonos a mesterséges úton elállítottal ; egyúttal
feltalálta a villámhárítót. Volta az elektromosság
egészen új területét tárta fel Galvani észlelései
alapján (1790),
az érintkezési elektromosságot fedezte fel és a róla elnevezett elektromos
« oszlop »-ot állította össze. Az elektromos áram-

midn

nak (vagy Galvani nevérl galvánáramnak) felvezetknek közelléte 0- Elektromos influencia). ismerése s ennek vonatkozásai a kémiai erkhöz,
E. (áUati), L Áüati elektromosság és Elektro- melegséghez és mágnességhez, egymást rohamo-

mos

halak.
san követ felfedezésekhez vezettek. Xicholson ós
Ellektromossági tömeg. A Coulomb-féle tör- Carlisle már 1800. feltalálta a víznek az elektrovény alapján (1. Elektromos er) az E. elektro- mos árammal való felbontását, Davy pedig 1807.
sztatikus egységéül az elektromosság azon meny- felbontotta az alkálikat s
így felfedezte akáliimiot
nyiségét választották, mely a vele egyenl meny- és nátriumot. 1820-ban Oersted véletlenül felfedezte
nyiségú elektromosságra a távolság egységébl az elektromos áramnak a mágnestre való hatását
(1 cm.) tiz er egységével (1 díne) hat. A*gyakor- és Ampere 1826. megállapította az elektrodinamika
latban ennek 3 miUiárdszorosát használják s Cou- és elektromágnesség alaptörvényeit. 1822-ben Seelomb-nak nevezik. (L. Elektrosztatikai és elek- beck felfedezte a höelektromos áramokat, 1827.
tromágnesi egységek.) Az elektromos mennyisé- Ohm az elektromos áram ersségének törvényét,
gek mérésére a kisülési áram hatását figyelik a 1831. Faraday az indukciót ós az elektrolízis törtollisztikus galvanométerre. Ennek nehéz mág- vényeit. 1833-ban Gauss és Weber feltalálták
nestl a kisülés igen rOvid tartama alatt csak az elektromágneses telegráfot s megállapították

—
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az abszolút mértékrendszert. 1838-ban Jacobi
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föl-

találta a galvanoplasztikát. Az elektromosság tech-

nikai alkalmazásaira oly fontos dinamóelektromos elvet 1866. Siemens W. állapította meg. (Bebizonyított tény, hogy ezt az elvet már Siemenst
megelzleg a magyar Jedlik Ányos egyetemi
tanár is tisztán felismerte desenkivelsem közölte).
1877-ben Graham Bell feltalálta a telefont, 1878.
Hughes a mikrofont. A legutóbbi évtizedekben az

elektromosságnak és mágnességnek Faraday felfogásán alapuló Maxwell-féle elmélete állt az érdekldés homlokterében. Ezen elmélet szerint a
fény elektromágneses rezgésekbl áll. Hertz kísérletei (1889) igazolták, hogy az «elektromos er
sugaraÍM a fény sebességével terjednek s a fényre
vonatkozó törvényeket követik. B kísérletek során
élénken foglalkoztak az elektromosságnak ritkított gázokon való áthaladásával (Goldstein, Lénárd, J. J. Thompson stb.) s a katódsugarak tanulmányozása a Röntgen-féle sugarak fölfedezésére vezetett, melynek vizsgálata egész irodalmat s új iparágat teremtett. Mindezen vizsgálatok az elektromosságról való felfogásunkat teljesen módosították s az elektron-elméletre vezettek, melynek fölépítésén most is szakadatlanul
dolgoznak.
Irodalom. Riess, Reibungselektrizitát, Berlin 1853, 2 k.
Becqnerel, Traitó de l'électricité, Paris 1855—66, 3 k. Folytatása Resumé de Thistoire de rélectricité, 1858 ; C. Neumann, Die elektrischen Krafte, Lelpzig 1873. és 1898, 2 k.
Belmholtz, Wissenschaftliche Abhandlungen, u. o. 1882—95,
3 k. ; Maxwell, Treatise on electricity and magnetism, 3. kiad.
London 1892., 2 k., németül Berlin 1883, 2 k. Wiedemann,
:

;

srít

tromágnesiek. Hertz Henrik bizonyította be kísérleteivel, hogy az elektromos hatások is a fénnyel
egyenl sebességgel terjednek tova, st kimutatta,
hogy az elektromágneses sugarak a fénysugarakkal összes lényeges sajátságaikban megegyeznek.
Fémtükrök felületén ép oly szabályosan verdnek vissza, mint a fénysugarak. A fénytöréshez
hasonló irány eltérítést szintén ki lehetett mutatni,
azonkívül az elhajlás, polarizáció és ketts törés
tüneményeit is és ezekbl az is következik, hogy
az elektromágneses sugarakban is keresztrezgések mennek végbe, mint a fénysugarakban. Legnagyobb különbség mutatkozik a hullámhosszakban. Míg t. i. a fény hullámhossza 0"-4 és 0'7 ezred
milliméter között változik, addig az elektromágnesi hullámok hossza 6000 méter és 0-06 mm. között változik. A 6000 méteres hullámhossznak
másodpercenként 50,000 rezgés felel meg ezek
az ívlámpának csillapodás nélküli rezgései. A drótnélküli telegráflában használatos hullámok hossza
667 és 100 m. között változnak a megfelel rezgésszámok 450,000 ti 2.500,000-ig terjednek.
Hertz Henrik kísérleteiben a leggyorsabb rezgések száma mp.-ként 500 millió, a hullámhossz
60 cm. (A fényrezgések száma 400 biUiótól 750
biUióig terjed.) í'ontos körülmény, hogy az elektromágneses sugarakra nézve a szigetel anyagok átbocsátók, míg a fémek a sugarakat elnyelik, energiájukat hvé alakítják át; ezek tehát az
ilyen sugarakra nézve akadályok, mint a fényre
az átlátszatlan tárgyak. Az B. fölismerésére nézve
;

;

KoJierer.

A

Lehre von der Elektrizitttt, 2. Aufl. Braunschweig 1893—98,
4 k.
Mascart und Joubert, Lehrbuch der ElektrizitSt und des
Magnetismns, németül Berlin 1886— 88, 2 k. Faraday, Experimentaluntersnctiungen Uber Elektrizitát, németül u. o.
1889—91, 3 k. Poincaré, ElektrizitSt und Optik, németül Berlin 1892, 2 k. Óhm, Gesammelte Abhandlungen, Leipzig 1892
Boltzmann Vorlesnngen Uber die Maxwellsche Theorle der
ElektrizitSt und des Llchtes, u. o. 1891—93, 2 k. O.Lehmann,
ElektrizitSt und Licht, Braunschweig 18S5; Ebért, Magnetische Kraftfelder, Leipzig 1897; E. Cohn, Das elektromag-

1.

Leipzig 1902 Ábrahám, Die Theorie der Elektrizitát, u. o.
;
Guillemin, A mágnesség és elektromosság, Budapest 1885 ; Zemplén, Az elektromosság és gyakorlati alkalmazásai, a. o. 1910 ; Czógler, A fizika története életrajzokban, 2 k., n. 0. 1882.

energiáját értjük. L.

ritkított

gázakban végbemen su-

gárzásokra nézve 1. Anód^ugarak, Katódsugarak,
Röntge'nsugarak, Elektromos rezgések, Elektromos rezonancia.
Elektromos sugárzás (elektromágneses sugárzás), analóg értelm a fénysugárzással, tehát
egyrészt a kibocsájtott elektromos hullámokat
(sugarakat), másként magát a kibocsájtás tünenetische Féld, u. o. 1900; Grátz, Die ElektrizitSt und Ihre
Anwendungen 9. kiad., Stuttgart 1902; Heinke und Ebért, ményét jelöljük vele. Beszélünk energia-sugárDie Elektrophysik und die Theorie des Élekíromagnetismus, zásról is, amin éppen a kisugárzott hullámok
;

;

;

;

;

;

;

Hsugárzás.

1907, 2 k.

Elektromos srít, oly készülék, melyen két
egymáshoz közel és egymással szemben elhelyezett jó vezet között szigetel réteg van (pl. leveg,
Elektromos sarkítás (polarizáció), a szigete- gyanta, üveg stb.). Ha az egyik vezetnek valalöknél fordul el, amikor szabad elektromosság mely (pl. pozitív) töltést adunk, miközben a másihatásának vannak kitéve. Ekkor a szigetelnek kat a földdel vezetleg összekötjük, az elektromos
elemi részeiben az elektromosság hasonlóan meg- megosztás az alkalmazott töltéssel ellenkez elekoszlik, mint a vezet testekben ugyanis a megosztó tromosságot leköti és ez a földdel összekötött veelektromosság vonzza az ellentétes jelt s taszítja zetnek a szigetelvel érintkez felületén és a
a hasonnevüt. Ezáltal amaz elemi részek, melye- szigetelön halmozódik fel, míg az eltaszított egy;

ket egymástól elszigeteltnek kell képzelnünk, sarkítva lesznek, egészen úgy, mint a mágnesnek
elemi mágnesei, melyekbl az egész mágnest alkotva képzeljük. L. Elektrolízis.

nem elektromosság a földbe

Elektromos sugarak. Az elektromos oszcillátorban (1. 0.) végbemen váltakozó áram hatása
alatt az oszcillátorból kiinduló elektromos és mágneses ervonalak a térben tovahaladva, energiát
szállítanak magukkal s ezt az energia-kibocsátást

tik fel,

távozik.

A

srítés

hogy az elszigetelt vezet potenciálja
kisebbedik, míg kapacitása nagyobbodik s így
abban

áll,

sokkal több elektromosság halmozódhamint ha a földdel összekötött másik vezet nem volna közelében. Az E.-ket alkalmazásuk szerint két csoportra oszthatjuk. A tulajdonképeni srít vagy kondenzátor arra való, hogy
a rendkívül gyenge, alig kimutatható elektronevezik elektromágneses sugárzásnak. A vona- mosságot összegyjtse s így hatásai révén felislak, melyek irányában a sugárzás (az elektromos merhetvé t^ye. Mint ilyent rendesen elektrofémrüdra
és mágneses hullámok sorozata) tovaterjed, az szkópra szerelik. Az ebbl kiálló
E. A Paraday-Maxwell-féle felfogás szerint az ugyanis kis gömb helyett kerek, lesimított szél
összes sugárzások (a fény- és hsugárzás .is) elek- fémlemezt csavarunk, melynek fels lapját vérajta

Elektromos srségr

Elektromos szigetel anya^rok
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Elektromos szervek,
kony sellakréteg borítja. Erre éppen olyan nagyságú és alakú fémlemez kerül, meljTiek alsó lap- és Elektromos halak.
ját szintén sellakréteg borítja és szigetel nyéllel
van ellátva. Töltéskor pl. az alsó lapot (a gyjtt)
a gyenge elektromosságú testtel érintjük, míg a
fels lapot (fels, fémes oldalán) az ujjunkkal
érintjük. Az elektromos test és az ujj eltávolítása
után a fels lapot elemeljük, mire az elektroszkóp lemezei széjjelválnak. Az E.-k másik csoportja arra való, hogy nagymennyiség és fe-

1.

AUaii elektromosság

Elektromos szigeteld anyagok és szigetelk
1. az Elektromos vezetékrend-

^iiroió/oro/:; ábráit

szerek cikkhez csatolt képmellékleten). Aszerint,
amilyen célokra kellenek, folyósak v. szilárdak lehetnek. A folyós szigetel anyagok, melyek elektromos ellenállása a kémiai összetétel szerint nagy
mértékben változik,köv6tkezk: fakátrány, ozokerit (okonit, földviasz), parafflnolaj, olaj.

Ezek ellen-

sztlltség elektromosságot halmozzunk fel. Ilyen állása sok millió megohm 1 cm're vonatkoztatva.
a kevéssé használt Franklin-féle tábla és a leideni Folyós szigetelket fleg nagy feszültségkülönbpalack. Ez utóbbi kell töltés esetében ers szik- ségek kiegyenlítdésének megakadályozására
rákat ad. A kisülés után is marad az E.-n kisebb használunk, melyek valamely készülék áramvetöltés (rési duóm), mely esetig még kisebb szik- zet részei között fellépnek. Azért pl. nagyfeszültség transzformátorokat olajba állítunk. Szilárd
rát létesíthet.
(felületi srség), a vezet szigetelök üveg, csillám, kén, ebonit és nem vulElektromos
testek felület-egységén egyenletesen eloszolva kanizált kaucsuk; utóbbinak ellenállása 10" egész
képzelt nyugvó elektromosság mennyisége. Elek- 60X10'«, vonatkoztatva 1 m. hosszú és 1 mm.*
tromossággal töltött gömbfelületen, mely küls keresztmetszetre; azután guttapercha. Továbbá
elektromos hatásoknak nincs alávetve, a srség szigetel a vulkanizált kaucsuk ezt úgy állítmindenütt ugyanaz. Értékét megkapjuk, ha a ják el, hogy kaucsukot 2—6 percig bemártva
gömb felületén lev elektromosság mennyiségét hagynak 2 5 rész klórkén és 100 rész szénkónega gömb felületével osztjuk (1. Elektromos és mág- oldatban ; ilyennek ohmikus ellenállása, fentebb
nesi méHékegységek). Más alakú vezetkön az E. említett hosszra és keresztmetszetre vonatkoz10'^ ohm.
10*« egész 200
azon helyeken a legnagyobb, amelyeknek görbü- tatva már 100
lete legkisebb, amelyek legjobban kiállanak a felü- Vannak azután a használatra alkalmasabbá tett
letbl, pl. éleken, csúcsokon. Az eloszlás azonban szigetel anyagok, pl. a mikanit ; ez finomra hamindig olyan, hogy az elektromosságnak a test bel- sított csillámlapocskákból készül, s megfelel
sejében lev pontokra hatása nincs, vagyis, hogy ragasztószer közbet^vésével nagy nyomás alatt
a potenciál értéke a test belsejében állandó. Hogj' préselik össze. A mikanitot dinamo-armaturaaz E.-t a felületek különböz helyein összehason- magok, tekercsházak stb. burkolására használják.
líthassuk, a felületét szigetel nyélen lev kis Van ezután mikanitpapiros vagy mikanitvászon.
fémgömbbel vagy fémkorongocskával érintjük Szigetel még a kaucsuktartalmu stabilit, azután
(próbagolyócska, próbalemezke), amivel az egész lithin, vulkánfiber, a paraffinba itatott papiros.
töltet alig kisebbítjük és elektrométerrel össze- A kábelvégek szigetelésére guttapercha vagy
hasonlítjuk az elvett elektromosságok mennyi- kaucsuk szolgál. A kaucsukot sokszor a gyengébb
szigetel képesség mesterséges kaucsukkal póset.
Elektromos szabályozók, 1. Dinamodektro- tolják, illetve ahamisítják», melyet klórkénnek
zsíros olajokkal való összetétele alapján állítanak
inos gépek.
el. Használják azután a chatterton-compound
Elektromos szag. Ha az elektromozó gép
ködésben van, annak közelében sajátságos szagot (65 rész guttapercha, 10 rész fakátrány és 25
veszünk észre. Ezen szag az oxigénnek sajátsá- rész kolofonium), ambroin, izolacit, dielit, armagos modifikációjától származik, melyet ózonnak cell stb. elnevezés szigetel anyagokat Drótnevezünk s mely a környez levegben tartalma- vezetékek szigetelésére vagy juta, gyapot vagy
zott oxigénbl származik az elekfromosságok ki- selyem szolgál. A szabadban levó vagyis csupasz
Ggyenlítödése s kiáramlása következtében, ugyan- légvezetéket oszlopokon, falakon porcellán szigeteiókkel szigetelik
némely helyen tiveg szigeezen szagot érez2rtik vUlámlecsapásnál.
Elektromos számlálók, 1. Elektromos fogyasz- telket Í3 használnak. Minthogy manapság már
nagy fogyasztó területeken osztják szét az elektásmérk.
Elektromos szedimentáció, folyadékban le- tromos energiát, tehát nagy feszültség áramot
beg finom poralakú részecskék felhalmozódása, is fejlesztenek, ezért az izolátorok gyártására
ha elektromos áramot vezettlnk át a folyadékon. nagy figyelmet fordítanak. Egész 2000 voltig
L. Elektromos endoszmózis.
ketts, azonföltü pedig hármas köpönyegü szigeElektromos szél. Ha az elektromozó gép gyjt- telt használnak (12. ábra). Igen miagas, 10—
jére vezet csúcsot alkalmazunk, akkor utóbbin 20,000 volt fesztiltségre azonban már az ilyen

srség

:

;

X

X

m-

:

az elektromosság srsége tetemesen megnagyobbodik ós a környez levegrészek is ugyanolyan
elektromos állapotba jutnak, minek következtében a csúcstól eltaszíttatnak s valóságos szél
keletkezik, mely oly erós is lehet, hogy a csúcs
közelébe tartott gyertyalángot kiolQa.
Elektromos szelep, olyan berendezés, mely
az elektromos áram irányától függ ellenállásával lehetvé teszi, hogy az áram csak egy irányban haladjon rajta át

nem

izolátor sem elég, hanem különösen alavagyis nagy felületre készített szigetelk,
avagy két részbl áUó, de közbeillesztett glazu-

hármas
kított,

lk

kemény tzben egymásra égetett szigetekeUenek (10. ábra). Végre 50,000 volton fe-

lül

már függ

rával

izolátorokat szoktak használni

(9. ábra), ahol több izolátor sorban egymás fölött
függ 3 alul van a vezeték. Ilyen szigetelket né-

hány helyen már
használnak.

110,000 voltos

szigetelésre

—

Elektromos szikra
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Elektromos tér-int enzitás

Elektromos szikra, 1. Elektromos kisülés.
csuszógyrkön át tekercseibe vezetett árammal
Elektromos szintfelületek v. elektromos equi- gerjesztjük, akkor a forgó B^ mágnessógénél
potendál-felületek. Geometriai helye az elektro- fogva magával viszi az A szíjkorongot is, az Amos tér mindama pontjainak, melyeknek elek- tól hajtott szerszámgép ekkor mködik. Ha a
tromos potenciálja egyenl érték. Az elektromos szerszámgépet meg akarják állítani, akkor egy
mezben tehát nagyszámú ily felületet szerkeszt- kapcsoló segítségével azBj-ben kering gerjeszt
hetünk, melyek mindegyike más-más potenciál- áramot megszakítják ós az B, rögzített (álló)
értéknek felel meg. E potenciál-felületek az ervonalakkal, illetleg az indukcióvonalakkal együtt
az elektromos meznek geometriai ábrázolására
szolgálnak. Az B. s ervonalak, illetleg indukcióvonalak (1. Indukcióvonalak) nem tekintendk
csupán csak geometriai fogalmaknak. Az elektro•mos vezetk között, az ezeket szigetel dielektrikumok kényszerállapotban vannak o kényszerállapotot az ervonalakra merleges nyomás s az
ervonalak irányában való húzás jellemzi. Az
újabb felfogás szerint az elektromos tünemények,
az elektromos vezetk között megfigyelhet erhatások a vezetket környez dielektrikumok
kényszerállapotának nyilvánulása! az E. s ervonalak, mint a dielektrikum feszültségi viszonyait jellemz tényezk alakjának, csoportosulásának ismerete tehát elsrend fontosságú. L. még
;

;

Elektromos potenciál.
Elektromos szonda,

Elektromos tengelykötés.
1.

Szonda.

Elektromos taszítás, 1. Elektromosság.
elektromágnes tekercseibe kapcsolják a gerjeszt
Elektromos távhatások, 1. Dielektrikum.
áramot, amely az elevenertl még mindig forgó
Elektromos távjelzk. Készülékek, melyek szíj korongot mágnessógénél fogva megállítja.
önmköden jeleznek nagyobb távolságban vég- Az Ej és Bg mágnestekercsek áramkörének megbemen jelenséget, pl. más helyen felállított h- szakításakor egy önmköd kapcsoló a megszamérnek, vízmutató üvegnek állását. Ilyenek a kított gerjeszt árammal ellenkez irányú dehajóparancsnoki készülékek, tzjelzk, idjelzk. magnetizáló áramot kapcsol be, amely az elektroRendszerint kontaktusok által mködnek, me- mágneseket visszamaradó (remanens) mágnessélyek elektromos áramot zárnak s az áram mu- gétl is megfosztja.
tatómvet mozgat vagy másképen ad jelt.
Elektromos tengeri aknák, 1. Akna (3. b).
Elektromos tégely, 1. Olvasztótégely.
Elektromos tér, az a tér, melyre valamely
Elektromos telep. A leideni palackban összes- elektromos test hatása kiterjed. Az E. tulajdonrített elekti'omosság mennyisége annál nagyobb, képen végtelen nagy, de határait ott vesszük fel,
minél nagyobb a fegyverzetek felülete. Ha tehát hol az elektromos hatások a túlságos nagy távolsok elekti'omosságot akarunk összegyjteni, nagy ságok miatt megsznnek észrevehetk lenni. Az
felület leideni palackot kell alkalmaznunk, ugyan- E. intenzitását a tér valamely pontjában azon er
ezt azáltal is elérhetjük,hogy több leideni palackot méri, mely az ebben a pontban lev elektromosságteleppé kötünk össze, t. i. valamennyi küls és egységre hat.
valamennyi bels fegyverzetet egymással vezeElektromos tér-intenzitás. A Faraday-Maxtöleg összekötjük, a palackokat egymás mellé well-féle felfogás szerint elektromos íöltésü test
kapcsoljuk. Az egész telep ekkor úgy mködik, maga körül állapotváltozást idéz el, maga kömint egy nagy felület leideni palack. A palackok- rül erteret létesít. Ha ezen ertérbe kis pozitív
ból úgyis alakítható telep, hogy láncolatosan kap- töltés golyót hozunk, ez elmozdulni törekszik.
csoljuk ket össze, azaz az els palack küls fegy- Az elmozdulás iránya megadja az ertér irányát.
verzetét a másodiknak bels fegyverzetével, a Ha elektromos töltés test körül vonalakat rajzomásodiknak küls fegyverzetét ismét a harmadik lunk, melyek iránya mindenütt megegyezik az
bels fegyverzetével hozzuk vezet összekötte- ertér irányával, akkor megkapjuk az ervonatésbe, stb. Az els palack bels fegyverzetét az lakat. Elektromos töltés testnek az elektromos
elektromos gép gyjtjével, az utolsó palack küls tér egyedüli behatása alatt valamely ervonal
fegyverzetét a földdel kapcsolva össze, ezen te- mentében kell elmozdulnia. A tér valamely pontleppel nagy feszültség elektromosságot gyjt- jában az B. alatt értjük az ert, mely a tér ezen
hetünk össze. L. Galvántelep.
helyén az elektromos tömegegységre hat. Ezt
Elektromos tengelykötés. Biztonsági készü- csak akkor definiálhatjuk teljesen, ha ismerjük
lék, amelynek segítségével szerszámgépek ve- nagyságát és irányát. Hogy az B.-t grafikusan
szélyesetén aközlmböl hirtelen kikapcsolhatók. feltüntethessük, úgy rajzoljuk az ervonalakat,
A szerszámgépet a
tengelyen (l. az ábrát) az hogy srségük, vagyis az egy cm* területet meEl és Bj elektromágnesek között elhelyezett laza rlegesen átszel ervonalak száma az B. abszoszíjkorongról futó szíjjal hajtják. Az B^ elektro- lút értékével megegyezzék. Ha az B. irányra ós
mágnes a tengelyre van ékelve és a tengellyel nagyságra mindenütt egyforma, az ertért homoegyütt forog. Ha az Bj elektromágnest gz SS génnek nevezzük.
.
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1.

ábra.

5. átra.

tSStklromos vasút* eíklchei

Fels vezeték

keresztfelfüggesztéssel.

Kerékpár motorral és fogaskerék-áttétellel.

3

VASUTAK.

2.

ábra.

3.

Fels vezeték

hossz-

ábra. U.irmadik

vagy

lincfelffiggesztéssel.

»m mint munkavezeték.
névAiNAfiy isxmÓHA.
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Elektromos tojás
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Elektromos vasút

Elektromos tojás. Tojásalakú üvegedény, kentik és ez a kisebb, legfeljebb 3000 volt feszültmelybl a leveg kiszivattjTizható, hogy az elek- ség forgóáram jut a motorba ezt a módot ftromos szikra alakját légüres térben megfigyel- vasutaknál és hegyi pályáknál, tehát ritka, de
;

súlyos vonatok esetén használják

hessük.

(pl.

Valtellina-

Elektromos töltés, azon elektromosság-meny- vasút, 1. 0.), az indítás azonban kedveztlen és
nylség, mely valamely vezetn v. sürltöben fel legalább két munkavezeték (1. alább) szükséges.
4. Ugyanolyan elrendezéssel, mint a 3. alatt, de
van halmozva.
Elektromos transzformátor, 1. Transzformá- a háromfázisú forgóáram helyett egyfázisú váltakozó áramot használnak olcsó, de csak kis fortor.
Elektromos t, a mágnesthöz hasonló tü galomra alkalmas rendszer és az indítás itt sem
gömbalakú végekkel, amely azonban nem mág- kedvez, másrészt a mótoi'ok egyenáramra is alneses. Elektromos test vonzza s így elektroszkóp kalmasra képezhetk ki, miáltal a vonatok más
;

gj^anánt használható.

Elektromos vasút

(képmelléklettel). Siemens
1879. a berlini iparkiállításon mutatta be
az els E.-at, mely azóta, tehát mindössze 32 esztend alatt, óriásit fejldött. Ma már nemcsak a
vasúti forgalomhelyi, hanem a távolsági, tehát

Wemer

pályákra köz^'etlenül átmehetnek.
Az egyenáramú áramfejlesztn vagy alállomáson elnyösen lehet olyan akkumulátort alkalmazni, mely a terhelések egyenltlenségét kiegj'enlíti (puffer battéria).

f

ban

is

alkalmazzák

(1.

Másrészt az áramfejlesztt lehet gáz- vagy gzElektromos vordatás). Ez üzemre vagy pedig vizier felhasználására be-

srn,

rendezni természetesen ahol ilyen rendelkezésre
áll, ez a leggazdaságosabb.
Az áramvezetk közül azt, melyrl az áram
esetben a nagyobb beruházás nem gazdaságos.
Leginkább tehát közúti- és városi vasidak (1. o.) közvetlenül jut az áramszedn (1. alább) a kocsiba,
céljára, de Amerikában nagy kiterjedésben már a munkavezetéknek nevezzük. Ezt a következ móközelebbi helyközi forgalomban is használják dokon lehet kiképezni í. Felsvezeték kereszt-felutóbbitól eltekintve az E. ott indokolt, ahol
de kisebb vonategységekkel kell közlekedni, ellen-

;

:

(trolley lines).

A különböz

rendeltetésnek megfelelen sok-

De jellemz minden E.-ra,
hogy az energiát nem magán a vonaton, hanem
féle rendszert látunk.

központi telepen termeli. Tehát az olyan vasút,
melyen benzin elektromos motorkocsi közleke-

nem E. Az energiát kétfélekép
juttatják az elektromotorokhoz: a) a vonat az

dik, tulajdonképen

egész meneteléshez szükséges ert akkumulátorban (I. 0.) felhalmozva viszi magával b) a vonat
állandó összeköttetésben áll a központi teleppel
oly áramvezeték útján, mely mindég csak a pillanatnyilag szükséges energiát vezeti.
Az elsnek említett rendszer hátránya az akkumulátor nagy holt súlya és így a korlátoltság.
Ezért az ilyen E.-tal csak elvétve találkozunk,
ámbár újabban az akkimiulátor tökéletesbítése
folytán a porosz államvasutak 60 drb. ilyen kocsit
helyeznek üzembe, melyek kettesével összekapcsolva összesen 160 lóert fejtenek ki és az akkumulátor egyszeri töltésével 100 személyt 100 km.
távolságra szállíthatnak. Az akkumulátor csak
egyenáram tárolására alkalmas.
Sokkal elterjedtebb a másik fajta E. Ennek
egyes részeit ismét különböz módon képezik ki.
így az áramfejleszt és HZ erátvitel berendezése
a következ lehet: 1. A központi telepen közvetlenül olyan 500—1000 volt feszültfiég egyenáramot termelnek, mely eredeti alakjában kerül
az elektromotorba. Ez a megoldás legfeljebb 20
km. hosszú vonalnál célszer. 2. A központi telepen termelt nagyfeszültség (pl. 5000-10,000 voltos) fcírom/to'íw/brjrtíárawoí a vonal mentén elosztott alállomá.'iokon forgó átalakítókkal (booster V : converter) ugyancsak 500— 1000 volt fe;

szültség egyenárammá alakítják és ezt vezetik
a motorba ez a módszer hosszú vonalak és
forgalom esetén alkalmas, de költséges. 3. A központi telepen termelt háromfázisú forgó áram
nagj'obb feszültségét a vonal mentén elosztott
nyugvó átalakítókkal (1. Transzformátor) csök:

sr

függesztéssel (1. az 1. ábrát), ami könny egyes
járómüvek esetén alkalmas. 2. Felsvezeték hosszfelfüggesztéssel (1. a 2. ábrát), célszeren vonatok, tehát nagyobb áramersség esetén. 3. Sarmadik sín (1. a 3. áb)-át), ami szintén nagyobb
áramersség esetén, de csak külön pályatesten
alkalmazható és leginkább városi vasutaknál
használatos. 4. Alsóvezeték; ez csak szépészeti
szempontból városok belsejében indokolt. Az alsó
vezeték csatornáját lehet az egyik hordsín alatt
(Budapesti rendszer, l. a 4. ábrát) vagy a vágány
tengelyében elhelyezni (amerikai rendszer). 5.
Bészvezets rendszer, melynél a kocsi a sínek
között az útburkolatban elhelyezett olyan gombokról szedi le az áramot, melyek csak addig állanak feszültség alatt, míg a kocsi fölöttük van
ezt a rendszert eddig csak kisérletkép, számottev eredmény nélkül, szépészeti szempontból al-

kalmazták.
A munkavezetéket, hogy az esetleges szigetelési hibák ne terjedjenek az egész hálózatra, több
különálló szakaszra osztják, melyeket külön-külön megfelelen méretezett tápláló vezeték (feeder) útján kötünk össze az áramfejlesztvel. Ezáltal módunkban áU a feszültségveszteséget is
csökkenteni. Felsvezetékes pályán a feeder légkábel is lehet, alsóvezetékes pályán azonbaJi a
feeder földalatti kábel legyen.
Az alsóvezetékes rendszernél két munkavezetéket alkalmaznak, míg a többi rendszernél az
áramot részben a síneken át vezetik vissza az
áramfejleszt felé. E célra a síneket az ütközknél jó fémes kötésekkel kell ellátni és ugyancsak
feederok útján kell azokat az áramfejlesztvel
összekötni, különben veszélyes kóbor áramok (1.
0.) léphetaek fel.
A fels vezetékrl az áramot forgó v. csúszó
áramszedvel szedik le. Az els legszokottabb
formája a csiga (trolley), a másodiké a kengyel
vagy a paralellogram aleíkú áramszed. Az alsó
vezetéknél olyan áramszedt használnak, melyet

—
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csatornából ki lehet húzni és így

a kocsik felsvezetékes pályán

—
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het. Ezeket,

tekintettel az E.-ak többnyire

sr

közlekedhetnek forgalmára, úgy kell kiképezni, hogy reggel és
(Budapest, Bécs).
este a kocsik ki- illetve beállítása minél rövidebb
Az B. járómüvei lokomotivok, motorkocsik és id alatt menjen végbe. Ezért tolópadot (1. o.) v.
pótkocsik. Ez utóbbi csak vontatásra alkalmas, de fordítókorongot (1. o.) alkalmazni nem célszer
azt gyakran különleges, elektromos- v. más fékkel és a kocsiszín összes vágányait közvetlenül, összeköt vágányokkal kell hozzáférhetvé tenni. Erre
(1. alább) szerelik fel. A lokomotivban v. a motorkocsiban az áram az áramszedtl kiolvadó biztosí- a célra gyakran egymásba tolt és egyéb különtón V. automatikus kikapcsolón át mindenekeltt a leges kitérket alkalmaznak.
Irodalom. I. Magyar. Közlekedési szakkönyvtár 9. Söpkéz
kapcsolóba (kontroller) jut, mely indításra, a seSándor, A villamosság és a villamos vontatás, 1909 Kakujay
besség szabályozására, az áram megszakítására, Károly, A közúti E -ak
berendezése és üzeme, 2 köt., a
irányváltásra és gyakran elektromos fékezésre Magyar Mérnök és Építész Egylet kiadása 1901 és 1909;
II.
Külföldi.
Schiemann,
Bau und Betrieb elektrischer
is (1. alább) be van rendezve. A sebesség szabáis

;

•lyozása ellenállások ki-^és bekapcsolásával, több
motor esetén azok különböz csoportosításával
történik. A kapcsolóból jut az áram az elektromotorba és onnan vissza az áramfejlesztbe. A
motorok teljesen zárt kivitelek és többnyire fogaskerék áttétellel hajtják a kocsitengelyt (1. az
5. ábrát). Nagyobb sebesség esetén azonban a
motor fegyverzetét néha közvetlenül a kocsi- v.

lokomotivtengelyre tekercselik.
Míg a közúti vasutaknál többnyire csak egyes
motorkocsikat járatnak, melyek csak nagyobb
forgalom esetén és
lakott olyan városrészekben, ahol nincsen városi vasút, húznak egy
vagy két pótkocsit, a városi vasúti ós a helyközi
forgalomban célszer több motorkocsiból és pótkocsiból képzett vonatokat járatni,olym ódon azonban, hogy aa összes motorokat a vonat elején elhelyezett egyetlen kocsivezet szabályozza (mul-

srn

tiple unit system).

Ily elrendezéssel

nem

kell

a végállomáson és még sem
kell a vonatot rendezni. De hosszú pályán, mint a
fvasutaknál, különösen, ha meglev járómüveket vagy tehervonatokat kell vontatni, célszeren
iokomotivot alkalmazunk.
Mivel az E. gyakran tetemes sebességgel közlekedik, a járómüveket kézi féken kívül második
különleges és hatásos fékszerkezettel is el kell
látni. Ilyenek a következk: 1. elektromos fék,
melynél a kocsi tehetetlensége által dinamógépként
motor termelte áramot vagy ellenállás emészti fel, vagy azt a többi kocsi vontatására felhasználjuk, miáltal a motor önmagát fékezi 2. ellenáram, melynek bekapcsolásakor a
motor, tehát a kocsitengely is ellenkez irányban
forog 3. légfék, melynél a motorra vagy a kocsitengelyre szerelt kompresszor által termelt srített leveg szorítja a féktuskót a keréktalphoz
ez a fék pótkocsikhoz is alkalmas (Budapest);
4. szolenoid (l. o.) fék, melynél a fékezéskor mágnesezett solenoid szorítja a féktuskót a keréktalphoz ez a fék is alkalmas pótkocsikhoz (Bécs) 5.
kapófék, melynél a kocsi fékezéskor mechanikai
szerkezettel a sínfejbe kapaszkodik (TátrafüredTarajka) 6. tapadófék, melynél a fékezéskor
mágnesezett lágyvas csúszólap tapad a sínhez. E
két legutóbbi féket nagy emelkedés pályán mint

hurokvágány

(1.

o.)

mköd

;

;

;

;

;

vészféket használják.

Míg a gözvasutaknál üzemen kívül csak a lokomotivokat tartják fedél alatt, a személy és teherkocsik pedig a szabad ég alatt állanak, az E.
összes járómveit, különösen pedig a motorkocsikat jól világított kocsiszinekben helyezik el, hogy
javítás és tisztogatás gondosan legyen végez-

a

Bahnen; Bell-Rasch, Stromverteilnng

filr

elektrischeBahnen;

Barbillioa, Traité pratiqne de traction électrique ; Zacharías,
Des Eleetroingenienrs Taschenbnch für Bau und Betrieb
elektrischer Bahnen ; Glasers Annalen, Electric -Railway-

Journal.
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ill.

vezetékek

(képmelléklettel), az elektromos energia áttételére
valók, az áramfejlesztési helytl a fogyasztási
helyig. Aszerint, amint ers v. gyenge áramot

teszünk-e

át,

megkülönböztetünk ersáramú és

gyengeáramú vezetékeket. Vannak fels- vagyis
légvezetékek, s földalatti, vagyis kábelvezetékek.
A légvezetékek rendszerint csupasz, vagyis szia kábelek ellenben igen jól
geteletlen drótok
;

szigetelve, s védburokkal is ellátják,
rendszerint a földbe fektetik. Az ers-

vannak
mert

áramú vezetékek anyaga legtöbbször vörösréz,
ritkábban alumínium; gyengeáramú légvezetékekhez (telefonokhoz stb.) pedig bronz-, vagy
acéldrótot rézbevonattal stb. is használnak, hosszú
telegráf vonalakhoz pedig vastagabb cinkezett vas-

Az ersáramú vezetékeket állandóan csak
bizonyos ampere-számmal szabad megterhelni,
nehogy felmelegedjenek az 1 mm*-e8 vezetékrézdrótot legfeljebb 5 ampére-rel, a 10 wm^-es
drótot legfeljebb 40 ampére-rel, még vastagabb
vezetékeket pedig per mm^ csak 3 egész 2 ampérerel szabad megterhelni. Ennek az az oka, mert
minél vastagabb a vezeték, annál nehezebben hl
le. Ersáramú szabad vezetéknek 6 mm*-es drótnál vékonyabbat nem szabad használni, nehogy
viharban elszakadjon.
Az elokti'omos vezeték- és kábelgyártás ez idben már jelentékeny iparág, mert az elektrodrótot.

;

mos világítás mindinkább terjed. Vannak azután speciális kábelek telefon- és tengeralatti
vezetékek számára. Ers áramhoz a legkülönbözbb készítés szigetelt vezetékeket használjuk.
Példaképen a mellékelt táblán közlünk néhányat.
Minél nagyobb feszültségre kell a vezeték, annál
jobban kell szigetelni. Például már 500 voltig
(1. ábra) olyan vezeték kell, melj^nél a tzben

mm

vastag, teljesen
ónozott vezetéket legalább 1
egyenletes és koncentrikus guramiréteg foglalja
körül. A gummiréteget gummizott szalagból v.
köriilszövésböl álló burok védje, melyet utólag
szigetel anyaggal itatnak. Ezt a szigetelt vezett a gyárban 24 órás 10—15 C hfokú vízfürd
után Ví óráig 2000 volt váltakozóáramú próbafeszültségnek vetik alá a szigetel ellenállásnak
1000 m. hosszra a feszültségi próba után 6 mm*
keresztmetszetig legalább 500 megohmnak, 50
í»m*-ig legalább 300 megohmnak és 50 í»m*-en
felül legalább 100 megohmnak kell lennie (1 meg;

ELEKTROMOS VEZETÉKEK ES SZIGETELK.

'Blektromo»ságt

eOdi'iea.

RéVAI NAGY LEXKONA.
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millió ohm). Vamiak azután többszörös
vezetékek, melyekben a különböz pólnsok (pozitív, negatív) közvetlenül egymás mellett vannak,
s egymástól csak a szigetel réteg válaszba el
(2. ábra). Vannak azntán cinkezett vasdrót spirállal körül csavargatott vezetékek oly helyekre,
ahol a vezeték durva kezelés alatt áll : Uyenek
hordozható lámpákhoz valók (3. ábra). Vannak
azonban dínamókábelek, s magas feszültségre való
vezetékek. Például 5000 volt feszülteégig olyan
vezeték kell, hol az ónozott vörösrézvezetó szigetelését több. az üzemfesztiltségnek megfelel kaucsukréteg képezi, melyet szigetel anyaggal itatott pamutezövés vagy gnmmizott szalag borít.
-Az ilyen vezeték szigetelellenáUása 2500 megohm "per km a feszültségi próba pedig 10,000
volt. Az elektromos vezetékek használatát, vagyis
hogy müyen helyen, milyen vezetékeket szabad
használni, elírások szabályozzák. ^Magyarországon eddig a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet
szabványai (normáliái) érvényesek, de ezek már
részben elavultak, úgy hogy most a Mémök-Egyiet a Magyar elektrotechnikai egyesülettel együtt
új s az elektrotechnika fejldését figyelembe vev
szabályzatot fog kiadni.
Vannak azután okonit vezetékek is. Az okonit,
ozokerit földviasz szigetelanyag, amelyhez még
némelykor lenolajat és vulkanizált kaucsukot is
kevernek. A cinezett (ónozott) vezetékre az okonit masszaréteget rákenik, s az egészet kenderfonáUal körülfonják. A Hackethal-drót név alatt
ismert gummi-érbetét nélküli szigetelt vezetdrótot pedig úgy készítik, hogy a csupasz vezetéket egyszer vagy kétszer minium, lenolaj stb.
keverékébl készült masszával bekenik. A minium:

:

mindinkább keményedik s

ellenáll lég-

A

•

köri befolyásoknak és savgzöknek.
Hackethaldrótot általában ott szabad használni, ahol csupasz
drótok szerelése is meg van engeíive Vannak
azután cs- és huronydrótok is, ahol az egyszeres
vagy többszörös gummi-érvezetéket varratnélküli vagy hornyolt, de szorosan körülzáró fémcs
foglalja körül : ilyen például a Kuhio-féle fémcsdrót. Réz helyett némelykor nedves és maró gzöket tartalmazó helyiségben zománclakkal bevont
cinkezett vasdrótot is használhatunk vezetnek,
a vasdrót keresztmetszete azonban a gyengébb
vezetképesség miatt nagyobb legyen. Maró gzöket, savakat tartalmazó helyiségekben, pl. vegyészeti gyárakban némelykor ólommal bevont rézdrótot is használnak.
A kábeleket, melyek földbe kerülnek, nemcsak
szigetel-, hanem védburokkal is ellátják. A
nedvesség behatását pedig ólomréteg védi ; az

ólomburkot azután
jutafonadék boriba.

még némelykor
Vannak

aszfaltozott

kötélfonatú

f6., 8.

ábra) és koncentrikus kábelek {/.ábra), leginkább
az elsket használják a koncentrikus kábeleket
váltakozó áramra használták. A koncentrikus
kábel IjelBÓ vezet részét, ettl szigetelve, középpontosan második, vagy még harmadik vezet is
körülfoglalja. A kötélfonatú kábelek, vagyis több
:

rézszálból kötélszerüen összefont kábelek azért
jobbak, mint a koncentrikus kábelek, mert az
elbbiekben az egyes elkülönített vezetékrfezek
kapacitása a föld ellen egjenl, ami a szigetelés-

világítás

vizsgálat szempontjából elnyös. A feltüntetett
kábeleken belül van a rézvezet, következik szigetelés, ólomréteg, vasszalag, aszfaltozott juta. A
vizsgálódrót vagy mórödrót a 6. ábrán arra való.
hogy azon a káh«l szigetelési állapotát, esetleg az
elosztó pontokon uralkodó feszültséget mérhessük. A kábelek fémvezetóit gummival, rostos
anyaggal, vagy pedig papirossal szigeteljük. A
kábeleket egymással fémkapcsokkal (szorítókkal)
kötjük össze vagy pedig a végeket összeforrasztjuk. A kötést két részbl (4., 5. ábra) álló öntöttvas szekrény zárja, s belül szigetelanyaggal
van kitöltve, hogy nedvesség ne hatoljon be ; a
kábelt a szekrénybe való bevezetési helyeken
szigetelszalaggal, kátrányozott jutaszalaggal v.
tetfed papirlemezzel stb. tömítjük.
A kábelszekrényeket az utcai járda alá téglafalazatra állítjuk. A képezett akna fels zárólapja
a járdával egy síkban legyen. Mikor a kábelt le-

ohm -= 1

szígetelés
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végezünk rajta a
magasfeszültség kábeleket pedig átütési szilárdságra nézve vizsgáljuk meg.
Elektromos vezetés, 1. Elektromos áram és
fektettük, szigetelésméréseket

1

;

Elektromosság.

Elektromos vezetképesség,

1.

Elektromos

ellenállás.

Elektromos világítás fkél képmdléklettd).
Világíthatunk izzólámpákkal, ivlampákkal, higanygzlámpákkal, yagy vákuum-csövekkel. Izzólámpák. Edison áUitotta el az els használható
szénszálas izzólámpát s ez a lámpa mintegy 30
éven át volt használatban, mig a fémszálas lámpa
leszorította az általános használat terérl, mert a
fémszálas lámpa kevesebb elektromos energiát
fogyaszt. Szénszálas lámpákat azonban most is
használnak, ahol az energia ára kevésbbé jön számításba, meg használják különleges célokra, A
szénszálas izzólámpák általános meghatározására
mondhatjuk, hogy azokban a világító testet szénszál képezi légmentes üvegkörtóben, go^óban,
vagy csben. Minthogy a levegt az üvegbl kiszivattyúzzák, az izzó szénszál a légüres térben nem
ég el de idvel mégis elhasználódik s a lámpa elpusztul. Hogy meddig tart egy széns^üas lámpa, az
sokféle körülménytl fögg. Általánosságban azt
mondhatjuk, hogy egy olyan szénszálas i^ólúnpa,
;

mely normál gy ertyafény ersségenkint 3—3-5 watt
elektromos energiát fogyaszt, kb. 800 égési óráig
eltart. Vannak magasfeszültség, 150—220 voltra
és alacsonyfeszültségre való, 60 volton aluli lámpák is. A 110 volt feszültségre való lámpák gyertyafényenkint 3—3-5 wattot fogyasztanak, tehát
a 16 gyertyás fogyaszt 50—55 wattot

A szénszálas lámpák izzóteste tiszta szénbl
(carbonium, C) álló szál, mely patkóalakra, vagy
1, 2. 3 menet csavarvonal alakra van hajlítva
0. I. melléklet 1. ábra). A szálak gyártásához
koUodium-vattát használnak : ezt ecetsavban oldják s az oldatot megfelel nyílásokon vízbe préselik, hol a szál az ecetsavnak a vízben való oldása
következtében megmerevedik. A kapott szál kénammonfürdbe jön, hol a salétromsav kémiai
reakció által eltávolodik és így a nitroeellulózaszál cellulózaszállá alakul vissza. A szálakat mosás
után folgombolyítva megszárítják. A cellnlózaszálak szenesités alá kerülnek ; a fonalakat szénbl
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álló sablonokra tekergetik, s ezekkel a sablonok-

loid elnevezés alatt a testeknek azon átmeneti
kal együtt szón- vagy grafltporba ágyazva, graflt- állapotát értjük, midn azok mintegy a szilára
tégelyekbe csomagolják. Ezután égetik. Eleinte ós a cseppfolyós halmazállapot között állanak. A
a tégelyeket csak lassan, fokozatosan hevítik, kolloid lámpa szálainak készítésére azok a fémek
késbb a hömérséket gyorsabban növelik. Az vagy metalloidok alkalmasak, amelyeknek magas
alkalmazott maximális hfok 1500— 1700« C. A olvadási pontja van s kolloid állapotba úgy váltégelyek kihlése után a szálakat a grafltporból toztatjuk át, hogy az illet fémeken, mint elekkicsomagolják, a formákról leszedik. Ekkor a tródokon víz alatt elektromos áramot bocsátunk
szénszálaknak már a szokásos formája van fé- keresztül olyképen, hogy a két elektród között
nyesek, drótszerüjelleggelbirnak, szilárdak, ruga- volta-ív képzdjék, éppen úgy, mint az ívlámpák
nyosak és hajlékonyak. Már ebben az állapotban szénpálcái, vagyis elektródjai között. Ezek a kolde a loidok vízzel, minden kötanyag alkalmazása nélföl lehetne a szálakat lámpákká dolgozni
szálak tulajdonságait lényegesen megjavíthatjuk kül, kémiailag tiszta állapotú, teljesen plasztikus
még az ú. n. preparálás által. Ez abban áll, hogy tömeget képeznek, amelyeket azután lehet szálaa szálakat elektromos árammal szénhidrogének- sítani.
bl álló atmoszférában, pl. világító gázban, vagy
Nernst-féle t2:2;óZámj?a. A Nemst-lámpa jelenlegtöbbször benzingzben, alacsony nyomásnál tsége a fémszálas izzóiampák forgalomba hozaizzítjuk. Az izzó szál felületén a szénhidrogének talával csökkent jelenleg már alig használják, de^
megbomlanak, s a szál fólületére grafltszer mint érdekes lámpát megemlítjük. A Nornst-lámsziirke fényes szénréteg rakódik le. Az árambe- pában az
izzótest (1. szövegábra) fleg zirkonvezet rész három darabból áll a lámpán kívül es
rész vörösrézdrót, azután platinadrót, végre nikkeldrót, melyhez a szénszálakat ersítik. A szálat
azután üveggolyóba helyezik s a levegt a golyóból kiszivattyúzzák.
Fémszálas izzólámpák. A legels használható
fémszálas lámpát, az osmiumlámpát, Auer állította el. Jobb anyagot találtak azonban a wolfram fémben, de ezt eleinte nem tudták drótalakban elállítani, mert igen kemény volt arra, hogy
vékony szálakra lehetett volna húzni. Nagy változást idézett el azonban az 1911-ik óv vége felé
a fémszálas izzólámpák gyártásában az a körülmény, hogy sikerült a wolframfémet is ílnom
drót alakjában nagyban elállítani s így az izzó;

;

A

;

m

;

lámpák

céljaira felhasználni.

A

fémszálakat magasabb hfokra izzíthatjuk,
mint a szénszálakat, azért a fémszálak fehérebb,
az ívlámpa fényéhez hasonló fényt árasztanak
szót. A fémszálas lámpák fényerssége az égési
tartam jó része alatt lényegesen nem
élet
igen csökken a fény csak vége felé csökken nagyobb mértékben, de azután nemsokára át is ég.
Rendes, normális feszültség árammal táplálva,
ahol nincsenek nagyobb feszültség-ingadozások,
a fémszálas lámpák 1000 égési óráig és még
tovább is eltartanak.
A wolfram, osram, kolloid-wolfram stb. elnevezés fémszálas lámpák általános jellemzésére
mondhatjuk, hogy a 110 voltos lámpák gyertyafényernként kb. 1 1*2 wattot fogyasztanak. Az
Auer-féle osmiumlámpa forgalomba hozatala után
a Siemens-cég is elállított fémszálas lámpát,
az ú. n. tantállámpát, melyek szálait már húzás
útján állították el. A tantállámpának bizonyos
elnyei voltak az osmiumlámpa fölött, fogyasztása 1-5 watt, gyertyafényernként. A tantállámpa szálainak felfüggesztési módját az I. mela wolfram, osram száléklet 5. ábráján látjuk
lak felfüggesztési módját pedig a -2., 5., 4. és 6.
ábrán, valamint a kész lámpákat is. Magyarországon az újpesti izzólámpagyár foglalkozik fémszálas lámpák gyártásával, s anyagnak szintén a
wolfram fémet használja, s a kontinens legnagyobb
izzólámpagyárai közé tartozik. Van azután kolloid-wolfram lámpa is (1. 1. melléklet 7. ábra). Kol-

—

—

1.

ábra.

A

Nernst-féle lámpa.

;

—

;

vagy thoriumoxid. Minthogy a fémoxidok
levegn tovább nem oxidálódhatnak, tehát nem
kell légüres térben izzítani,hanem a levegn izzhat.
oxid,

a

Hátránya azonban a Nernst-lámpának, hogy ha
az áramot bekapcsoljuk, a lámpa azonnal nem
világít, mert a Nemst-pálca hideg állapotban nem
vezeti az áramot, hanem el kell melegíteni, s ha
ilyen állapotban az elektromos áramot rajta koresztülbocsátjuk, akkor fehéren izzik, s gyertyafónyernkint mintegy
17 wattot fogyaszt.
Az elmelegítést az áram maga végzi, mert elbb

T—

a g platinadróton keresztüláradva melegíti az
ha a pálca izzásra jutott, az
önmköd kapcsoló kikapcsolja az elraelegítöt.
ívlámpák. Ha két szónpálca végét egymásfelé
toljuk, hogy a végek érintkezzenek, s a szénpálcákon áramot bocsátunk keresztül, azután pedig
a szónpálcákat kissé széjjelhúzzuk, akkor az áram
nem szakad meg, hanem a széncsúcsok a megnagyobbodott ellenállás következtében izzásra
jutnak s a csúcsok között fényes, vakító ív képzdik. Manapság az ívlámpaszenek, vagyis a «mszenek» gyártására fleg kormot használnak
izzótestet s

A

r

f

f
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t.

SzéuszilM issólámpa sierkeiete.

?.

Körtealakú fémszálas izzólámpa.

3.

I.

Csöalakú fém-

szálas izzólámpa.

Gyertyalánsaiakú fémsiálas

4.

inólámpa.

9.

7. Kolloid

wolfram lámpa

8.

Gombaalakú iszólámpa.

Galván-elemekhez
való iszólámpa.

5.

K fémssálak felfüg^ersté^éDek
módja.

li

láo(^'vUmpv

6 A fémaaáUk
11.

Váltakozó áramú motoros lánp'vlámpa.

felfö|:gesstésé-

nek módja.
•
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kötanyagul pedig kátrány szolgál. Homogén szén
tömör szénpálcákat értünk, amelyekben a
széntömeg egyenletesen van az egész elektródban elosztva. A homogén szenekhez némelykor
0"2— 0-50/0 bórsavat adnak, hogy a fénykilövel-

áramú ívlámpában a fels beles pozitív szén jobban fogy, mint az alsó negatív, rendszerint homogén (tömör) szén. Ha azonban a szenek nem a
szabad levegn, hanem levegtl elzárt térben
izzanak, akkor a szenek más alakra jutnak, a 3.
lési képességet és az égéstartamot növeljék. A szövegábra második rajza szerint.
Mint a 4. szövegábrán látjuk, az egyenáramú
beles szenek a bels magból a bélbl, és a küls
burokból a köpenybl állanak. Egyenáramnál, ívlámpa a fels szénen való kráterképzdés miatt
ha szabadon ég az ív, a pozitív szén beles, a
alatt

:

:

negatív pedig homogénszén. Váltakozó áramú

ívlámpában miadkettnek belesnek kell lenni,
mert csak így ég nyugod-

Bremer volt az els,
aki világító sókat használt szénpálcáiban, hogy
az ívlámpák világító kéI
pességét növelje. Az ilyen
effektusszenekbeii, ellentétben a tiszta szenekkel,
másféle anyag is van,
mint szén, köztük fluorsó is. Ha a lángívlámpák
szeneit egj'más fié hetan.

,W

.

A

I

i

2.

ábra. Beles szén és
féle szén.

Blondel-lyezzÜk, a fehéren ég,
Úgynevezett «alba»-sze-

net is használhatjuk
ezek vékonyfalu széncsövek világító sókkal kitöltve. Vannak azután hosszú égéstartamú szenek, amelyek levegtl elzárt (de nem légüres)
térben izzanak ; ekkor a szenek sokáig tartanak,
azonban az ív fentartására nagyobb feszültség
kell.

Közönséges egyenáramú-, váltakozó áramú-, zárt
fényíves és ferde szénpálcás ívlámpa fényelosztási görbéje.
4. ábra.

fénykibocsátási képesség tekintetében felülmúlja
a váltakozó áramú ívlámpát, mert elbbiben a
fény túlnyomó része lefelé vetdik a legnagyobb
;

45** alatt mutatkozik, a vízszintestl lefelé számítva. Válta-

fényersség egyenáramnál mintegy

Blondel egymás fölé helyezte a szénpálcákat, de
kozó
az alsó szén a pozitív szén (2. szövegábra). Ezeket
a szeneket külön eljárás szerint állítja el. Egyenáramú ívlámpák 38—44 volt, váltakozó áramú ív-

S.

ábra.

Egyenáramú

fényiv.

Levegtl

elzárt fényív.

5.

áramú ívlámpában rendes körülmények kö

ábra.

Egyenáramú fényív beszabályozása Rendes
:

A

lámpák 28-32 volt,

sa

feszültség túlnagy.

.\

•

fényív.

feszültség túlldcsi.

levegtl elzárt térben izzó

szénpálcák, vagyis a hosszú égéstartamú ívlámpák

78—80 volt feszültséget kivannak.

Eg^^enáramnál
a fels szén krátere mintegy természetes reflektort képér, amelyre a negatív szén csúcsa a sugárzását leadja, s így az egyenáramú ívlámpa fényhatása lefelé kedvezbb, mint a váltakozó áramú
ívlámpa fényhatása. A váltakozó áramú ívlámpában nincs állandó pozitív és negatív sark, a két
szénpálca tehát egyenlen fogy, s a hmérsék s
a fénykisugárzás is kb. egyforma. Ellenben egyen-

zött a fénykisugárzás felfelé és lefelé körülbelül

egyforma, mint a második rajz a oldalán látjuk.

Minthogy nekünk azonban rendszerint lefelé kell
a világosság, azért a váltakozó áramú ívlámpában
egymás fölé helyezett szeneknél, közvetlen a

R

fényív fölé kis
reflektort szokás helyezni
ez
azután elsegíti a fénykisugárzást lefelé, mint a
hogy a b oldalon látjuk. E vetít miatt az alsó szén
valamivel gyorsabban fogy. A harmadik rajzon
zárt fónyívvel biró lámpa fényelosztási görbéjét
;

22*
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mint amilyen a hosszú égóstartalmú ívlámpa. A negyedilc rajzon pedig a szenek ferdén
állanak egymásiránt. Az Ivlámpákat rendes feszültségre kell beszabályozni, nehogy a feszültség

látjuk,
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összeköti, bármilyen tetszleges legyen, s vázlat-

S tüntesse fel. Az áram a tekercsen s a két
szénpálcán végigárad, a tekercs belsejében képzdött mágneses er behúzza a
vasmagot, a
szenek széjjelválnak s fényív képzdik ha azután
a szenek végei leégtek, a fényív ellenállása megnagyobbodik, ennek következtében az áramersség csökken, s a tekercs nem tudja annyira behúzni a vasmagot, a szabályozó szerkezet mködésbe jön, vagyis az az er, mely a szeneket
összehozni törekszik, túlsúlyba jön, s a szenek
közelebb jutnak egymáshoz. Ekkor azonban a
fényívellenállás csökken, az áramersség tehát
növekszik, míg ismét egyensúlyi helyzet áll be.
A fáramkörtí lámpákat csak egyenkint használhatjuk, soros kapcsolásra nem valók.
A mellékáramkör ívlámpában a szabályozást
a fény ívhez párhuzamosan kapcsolt tekercs végzi
a 7. szövegábra szerint. Ebben a lámpában er, pl.
ban

K

;

ábra.

6.

túlnagy,

A fáramkör ívlámpa müködésóuek

vagy

elve.

túlkicsi legyen, az 5. szövegábra

szerint.

Az ívlámpák beosztása. Az ivlámpákat szerkezetben mtöcödés szerint beoszthatjulí 1. fáram:

kör

;

2.

mellékáramkör

lámpákra.

A fáramkör

és 3. differenciális ív-

ívlámpa mködésének

-o
8.

ábra.

A

differenciális

ívlámpa mködésének

elve.

rúgó ereje a szénpálcákat egymástól távolítani
törekszik, s ennek ellene mködik az
meUékáramkör tekercsnek a szénpálcákat egymással
összehozó ereje. A mellékáramkör áramerssége
növekszik, ha a fényív fe-szültsóge növekszik és
viszont azzal sülyed. Ha a szenek egymással
érintkeznek, akkor a íeszüitBég csökken s a tekercsben áram nem kering, a rúgó ereje a szeneket széthúzza, úgy hogy fényív képzdhet. Ha
azonban a feszültség a szénpáleák között növekszik, akkor az áraTierösség a mellókáramkörben
is növekszik, míg végre egy olyan egyensúlyi

M

helyzet áll be, mely megfelel a normális ívhossznak. Amikor a szenek végei leégnek, a feszültség
a szenek végein is növekszik, ennek folytán az
elvét a 6- szövegábrán látjuk. Az alsó szén helyhez áramersség még tovább növekszik a mellékkötött (flx) legyen s a fels szén mozogjon lefelé, áramkörben, míg végre a tekercs hatása meghavalamely rugónak hatása, vagy saját súlya követ- ladja a rúgó erejét s a szeneket ismét egymáshoz
keztében. Ennek a mozgásnak ellene dolgozik az közelíti a fényív visszatér normális állapotára,
í" tekercse vasmagja, mert a szenek végeit egy- s a játék újra ismétldik.
A differenciális lámpa mködése (8. szövegábra)
mástól eltávolítani igyekszik. Az a szerkezet,
moly a
vasmagot a széntartóval közvetlen egy fáramú és egy mellókáramú tekercs hatású7.

ábra.

A mellékáramkör

ívlámpa mködésének

elve.

;

K
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alapszik. Egyenkmt, vagy pedig
is használJbatjak. A lámpának
fóáramköre és mellékáramköre

nak különbségén

sorosan kapcsolva
líét

áramköre:

van, azért kevésbbé érzi
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meg

a hálózat feszültségének ingadozását,
mint a mellékáramkörü lámpa a fényivet tejesen szabá:

világítás

10 — 11.

Az I. melléklet
ábráin Siemens
Schuckert-féle ivlámpákat látunk. Ezek nagy
fényersséget kibocsátó lámpák, ferdén álló szenesei, ú. n. lángívlámpák. A lángívlámpa ferdén
álló szeneinek belseje világító fémsókkal van keverve emiatt ugyanazon áramfogyasztás mellett
3 4-szeresnél több fényt sugároz ki, mint a tiszta
szenes lámpa.

—

:

lyozza.

ívlámpák

szerke-

Igen sokféle ivlámpaszerkezet van,
azért a gyárosok ál-

zeié.

tal kiadott leírásokra

kell utalnunk.

Az

ív-

lámpákban a fénylvképzést és a szabályozást v.

óram

végzi,

melyet vasmagot behúzó szolenoidok (tekercsek) vagy vasmagot (horgonyt) vonzó

m-

elektromágnesek
ködtetnek V. a lámpának, pl. mint a vál;

takozóáramú lámpák
egyik csoportjának,
motoros szerkezete
van vannak azonban
:

óram
pák

is.

nélküli ívlám-

A

váltakozó

11. ábra.

ívlámpák latemával és flveggolyTal.

A melléklet 10. ábráján lev ívlámpa áramkörét

áramú motoros ív- a 12. szövegábrán látjuk. Ebbe a differenciális
lámpák szabályozó ivlámpába az áram a Pj kapocstól a vékonyabb

müve rendszerint két negatív szénhez, azután a fényíven keresztül a
fáramkör
elektromágnesbl áll másik -\- szénhez, a rúdon fel a
az egyiket a fáram. tekercsbe, onnan az A végkikapcsolón át az egyik
a másikat pedig mellékágba kapcsolt áram folyja
körül. E differenciálisán kapcsolt mágnes-rendszerben, vagyis annak pólusai között forog egy
réz- vagy alominiumkorong (tárcsa). A réz- v.
9.

H

ábra. ÍTlámpa édborokkal (G&ns).

18. ábra.

Bgyenáramú lángívlámpa áramkSre
(Siemens- Schnckert).

szénvezetö rúdon
Ous-féle ÍTlimpák: yiltakoaó ánmú írlimpa;
válUkoió inuBÚ ívlámpa ferdén áUó swnekkel egyenánunú
10. ibra.

;

differenciális ívlámpa.

le az ^f úvómágneshez, s a másik
szénvezet rúdon ismét fel a másik P, kapocshoz

árad.
A II. melléklet
ting-féle

12—13. aráján közöljük a Körlámpák szerkezetének vázlatát, melye-

iiluminiumkorong azért forog, mert benne áram ken jól láthatjuk a szenek ferde helyzetét, valaindukálódik, melynek irányaolyan, mintáz illet mint a lámpa szerkezeti alkatrészeit. Bvebb lemágnes körül kering áram iránya. Mutatványul írását helyszke miatt mellzzük.
néhány Ganz-féle stb. ivlámpának képét (9—11.
Van azután olyan lámpa is, melynek szabályozó
''zövegábrák) közöljük.
óramve nincs, ilyen aBeck-féle ]6iaipa( 13. szöveg-
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világítás

áöra^.Csak elektromágnesbl áll, melynek azonban
nem szabályozás, hanem csak Ivkópzés a colja. A
két szénpálca egymáshoz hegyesszögben van elhelyezve és saját súlya, valamint a rajta nyugvó
súly következtében csúszik lefelé. Az egyik szénpálcának hosszában, magának a szénnek anyagából bordája van, s ezzel a bordával egy fémgombra
támaszkodik. A másik szénpálca azonban hengeres s a bordás szénnel egy sín által kényszerkötésben van, a sínen csiga jár. A borda felemésztésének megfelelen történik a szén utáncsúszása.
A széncsúcsokat a lámpa égfejében lév két rész-

bl
>

álló chamotto-reflektor foglalja körül.

Ha

a szenek egymás iránt bizonyos szögben
állanak, vagyis a ferde szénpálcás ívlámpákban,
voltaív lobogását, fleg a lángívláma
pákban, a Carbone-elv alkalmazása által gátolják
meg. Ez elv szerint zárt mágnessel foglaljuk körül
az ívet. A zártsar-

képzd

ku mágnes homo-

—

Elektromos vontatás

Kvarclámpa.

A

kvarclámpa szintén higany-

gzlámpa egyenáramra
;

való s a fényt

ersen

higanygzoszlop lövell ki, néhány cm. hosszú
kvarc-csben, az ú. n. égben. Az égt (II. melizzó

léklet 16. ábra) megolvasztott hegyi kristályból
kvarcból készítik. Minthogy a kvarc csak rendkívül magas hfoknál olvad, azért a nehezen olvadó kvarccsöben a fényívet sokkal magasabb hfokra növelhetjük, mint a közönséges üvegcsben. Az égt sajátságos alakú rézpléhek foglalják körül, amelyeknek kijebb vagy beljebb hajtogatásával a hömórséket szabályozzuk, ezzel pedig
a lámpaáramersséget az üzemfeszültségnek megfelelen.
Orvosi célokra kisebb kvarclámpát is készítenek, amelyet használatban a kezelend testrészre
szorítanak. Néhány óra után a kérdéses helyen

ers brgyuladás tapasztalható s a br épúgy megbarnul, mint nyáron, magas hegyi vidéken. A
kvarclámpa ultraibolya sugarakban igen gazdag,
miért is sokfélére használják, pl. a víz ferttlenítésére, tej sterilizálására, fényképésziparban stb.

Van azután olyan higanygzlámpa is (uviollámpa),
szimmetrikus melyet orvosi célokra fényfürdhöz használnak
mágnesteret ké- (11. melléklet l. ábra). A lámpa sugarainak
pez, melynek er- brizgató és baktériumöl hatása van azért brvonalai nem szó- betegségek gyógyítására használják. Lehet azután
ródnak szét, ha- az egész emberi testet a lámpa sugárzó hatása alá
nem a mágnes- venni, mert a lámpának nagy a fénykisugárzó
gén

(egyenletes)

és

;

rendszert

képez

felülete.

vasgyriín keA Moore-féle fény. Ez a világítási mód a
resztül, meghatá- Geissler-féle csövek elvén alapszik. Igen kis nyomás alatt lev gázalakú vezetk ritkított (vákuum)
rozott irányban
vonulnak át, s en- csövekben világítanak, ha azokon magas feszültnek következté- ség váltakozó áramot bocsátunk keresztül. A
ben a fényívet csövek kétféle színben világíthatnak, még pedig
egész alakjában
megfogják.

sárgás-rózsaszínben és fehér színben.

A

sárgás-

rózsaszín fény elállítására nitrogéngázt, a

fe-

Higanygözlám- hérszín fény elállítására szénsavat juttatnak
Ez a lámpa a csbe. A nagyfeszültség váltakozó áramot
jMi.
transzformátorral állítjuk el, még pedig 50 peábra) csak egyen- riódusú, körülbelül 12,000 volt feszültség áramot.
áramra való, s lég- A Moore-cs négyzetcentiméterenkint mintegy
üres üvegcsbl 0'2-i gyertyafényt ad, s 1 gyertyafény elállítááll, melynek egyik sára mintegy 1'53 watt kell. A sárgás-rózsaszín
végén higany
Moore-fényt lakások, lépcsházak, vendéglk,
13. ábra. Beck-féle ívlámpa.
van; a higany az szállodák stb. megvilágítására használhatjuk a
áramforrás negatív kapcsával van összekötve, s fehér fény pedig oda való, ahol a színeket akarígy katódot képez a képzd fónyívhez az üveg- juk megkülönböztetni, például festgyárakban,
cs másik oldalán pedig ernyalakú s az áram- szövödékben, fonódákban. Hogy az elektromos
forrás pozitív kapcsával összekötött vaslap mint áram hatása alatt a csben egyenletes vákuum
anód van beillesztve. Ha az üvegcsövet lebillent- tartassék fenn, Moore a feszültségtl függ vajük, akkor a higany átfolyik a pozitív elektród- kuum-regulátort kapcsolt be, melynek szellentyje
hoz, vagyis a vashoz
a két pólust a higanyszál kevés gáz-, vagy levegmennyiséget szív be a
összeköti, vagyis rövidre zárja, s az áram követ- csbe, ha a vákuum bizonyos határt már megkeztében a higany egy része elgzölög, vagyis haladt, 8 így a vákuumot egyenletcsen fenntartja,
higanygzök fejldnek, ezek izzásba jutnak, s a nehogy a lámpa kialudjék. V. ö. Strauh Sándoi',
két pólus között áramvezet és világító gázosz- Elektrotechnika, VI. rész Az elektromos világílopot képeznek. A lámpából kisugárzott fény vö- tás (Budapest 1911).
Elektromos vontatás, az elektromos hajtóerrös sugarakat nem tartalmaz, ennek következtében a szokásos fényforrásoktól lényegesen eltér nek járó mvek tovamozgatására való felhasznáfényszínezete és hatása van. Fénye mellett az lása. Legfontosabb alkalmazása a vasúti jármember arca zöldes-kékes színben, a vörös részek veknél van, de ide tartoznak a sínnélküli felspedig, mint például az ajkak, sötét ibolyának vezetékes, vagy akkumulátoros üzem automotnnek el a szemre azonban igen kellemes ha- bilok is, valamint hajóknak elektromos hajtóervel való tovamozgatása is. Az E. kezdetben
tása van.
(11. melléklet 14.

;

;

;

:

;

—
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állati hajtóer kiszorításával hódított és nak tekinthet, ha a voltmérn keresztül zárva
így fleg a városi közúti vasutaknál, bánya- és van. Mihelyt valamely áramforrás áramot szoliparvasutaknál nyert alkalmazást. Késbb ers gáltat, a két sarka közötti potenciálkülönbség, az
versenytársként lépett fel a gzvontatással szem- ú. n. kapocsfeszültség vagy sarkfeszültség kiben is, nagy tért hódított magának a helyiérdek sebb, mint az áramforrás sajátos E.-je, mely az
vasutak üzemében és már eddig is számos esetben elemet alkotó anyagok minségétl vagy a diíilkalmazták fvonalakon is. Közismert elnye a namógép felépítésétl függ. Ha e-vel jelöljük a
tisztaság, a kellemes, szag- és füstnélküli üzem, kapocsfeszültséget, i-vel az áram intenzitását,
ami azonban nem biztosította volna elterjedését, b-vel az elem bels ellenállását. E-vel az E.-t,
i
E
b. L. még Galvánelem, Elekha nem járultak vohia hozzá nagy gazdasági el- akkor e
nyök is. Közúti vasutakon lehetségessé tette az tromos mértékegységek.
Elektromotoros sziréna, a légrezgéseket úgy
állati hajtóervel szemben a gyorsabb közlekedést,, nagy féröhelyú motoros jármüvek alkalma- állítja el ers küi-tszerú, búgó jelzhangra, hogy
zását, amelyek a szükséghez képest mellékkocsi- kis elektromotor tengelye golyós csapágyakban
kat is vontathatnak. A gyors közlekedés és a forogva fogaskereket hajt a keréknek tíz edzett
kiterjedtebb utazási alkalom növelték az utazási foga van, melyek acéllemezhez (membránhoz)
kedvet, úgy, hogy gyakori eset volt, hogy a ló- ütdnek. A motor percenkint 3(X)0-et fordul, úgy
üzemrl elektromos üzemre átalakított közúti hogy a lemez percenkint 30,000 ütést kap. Az
vasúton szállított utasok száma egy év alatt így elidézett hang tölcsérhez jutva, onnan mint
megkétszerezdött. Az üzemi kiadások egyidejleg mély, búgó hang terjed szét.
<?sökkentek ezen utóbbi körülmény biztosította
Elektromozás, az a müvelet, midn valamely
a.z E. elterjedését a bánya- és iparvasutaknál is. testet az elektromosság hatásának teszünk ki.
Az E. azonban számos vasúton kiszorította már Leginkább él lényeknek kezelését jelenti galeddig is a gzvontatást. A régebbi gzüzem vas- ván- vagy indukált árammal. (L. Elektroterápia.)
utak közül fleg a városi gyors vasutak és a
Elektromozó gép (elektromos gép). Az E. az
helyiérdek vasutak azok, amelyeken az E. igen elektromosságnak nagy mennyiségben való elg\'Orsan elterjedt, de a
vonalú vontatás is las- állítására szolgál. Efféle készüléket Guericke
sankint alkalmazást nyert, ámbár ez utóbbi terü- Ottó gondolt ki elször, amennyiben egy öntött
letet lassabban fogja az E. meghódítani, mert a kéngolyót hajtókerék segítségével tengely körül
fvonalak egy része mindig olyan lesz, amelyen forgatott. Mialatt kézi ervel a gömböt gyorsaz E. nem tudja azokat a gazdasági elnyöket forgó mozgásba hozták, más valaki a két tenyújtani, amelyek a bevezetésével járó nagyobb nyerét a golyó egyenlítjéhez támasztotta; a
befektetési költségeket indokolnák.
súrlódás a kéngömb felületén nagymennyiség
Az E. napjainkban mindjobban és jobban elter- elektromosságot fejlesztett. A kísérletez erre
jed. Európában is számos helyen szorította már a gömböt tengelyénél fogva kiemelte, s kísérleki a gzvontatást, így hazánkban is a budapesti teinél köz vetetlenül használta. 1740-ben {Bse,
h. é. vasutak kb. 200 km. hosszú vágányzatán. De wittenbergi tanár, a kéngolyót üveggolyóval
sokkal lényegesebb az elterjedése Amerikában, helyettesítette s az elektromosságot egy fém.ahol a gz vontatásnak valóban veszélyes verseny- testen
(konduktoron) gyjtötte össze. E végtársa.
bl az üveggömb fölé selyemzsinórokra függeszAz amerikai Egyesült-Államokra vonatkozó kö- tett, tehát szigetelt bádoghengert alkalmazott.
vetkez táblázat az 1907. évi statisztikai adatokból A henger egyik vége a golyónak függleges átvan kivéve:
mérje fölött attól igen kis távolságra esett. A
golyó s a henger közt szikrák ugrottak át s a
Elektromos
Tirgy
Gözvasutak
henger ugyanoly elektromossággal telt meg, mint
vasutak
amint a súrlódás az üveg felületén fejlesztett.
Saállitott utasok száma
873.905,133
9,633.080,766
Idvel újabb és újabb módosítások a dörzsöl E.Bevételek a személyforgalom-

fleg az

= —

.

;

;

f

ból dollárokban
Befektetett töke
Teljes vbaalbossz km.-ben
Személyszállító kocsik száma
>Iotoiikus járm (mozdony v.
motorkocsik) _
...
Jármüvek lóeröteljesítménye

561.606,342
18,885.000,000
528,000
43,973

383.132,494
3,774.000,000
55,200
70,016

51,891
5.000,000

68,991
2.475,000

."

Elektromos vonzás, 1. Elektromosság.
Elektromótorikus sor a. m. elekti'ömos
szültségi soroza,

fe-

(1. o.).

Elektromotorok, 1. Dinamoelektromos gépek.
Elektromotoros er. Valamely áramforrás,
pl. galvánelem, telep, mágneselektromos vagy
dinamóelektromos gép, helektromos oszlop stb.
K.-je

(vagy feszültsége) a

nem

zári,

áramforrás

irkai közötti potenciálkülönbség. Mértékegj-sége
a volt és mérésére az elektrométer való. Az E.-t

azonban voltmérvel is lehet és szokás mérni,
mert ennek ellenállása oly nagy, hogy az
«lom nagy megközelítéssel még akkor is nyitott-

nek megadták mai

alakját.

Az üveggolyó helyett

üveghengert, majd pedig tükörüvegkorongot alkalmaztak. A kézzel való dörzsölés helyett posztóvagy brvánkosokat alkalmaztak, melyeket ónlemezekkel, ón- vagy cinkfoncsorral vontak be.
Kienmayer 1788. a következ foncsort ajánlotta
2 rész higany, 1 rész cink és 1 rész ón.
Az 1. ábra egy modem Winter-féle dörzsöl
E.-et ábrázol. Egy köralakú üvegtábla üveghengerre van ersítve, mely körül forgattyú segítségével forgatható. Az üvegkorong két foncsorozott
brlaphoz (párnákhoz, vánkoshoz) súrlódik s eközben mindkét felületén pozitív elektromossággal
telik meg. A börpárnákon keletkez negatív elektromosságot fémlánccal a földbe vezetjük, de egy
a párnákkal vezetvel összekötött fémgömbbe is
gyüjthetjük (a negatív elektromosság konduktora). Egy másik fémgömb (a pozitív elektromosság konduktora vagy gyjtje) két gyrt tart.
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melyek a korongot a vánkosoktól kiinduló átmér a kiáramló-nyílásokhoz érkeznének, nagy éröve)
végén közbefogják. E gyrkön fémtk vannak sm'lódnak egy puszpángfa-lemezhez, melyet megalkalmazva, melyeknek csúcsai az üvegkorong kerülnek, valamint a nyílásoknak ugyanabból a fáfelé állanak és mint mondani szokás, a korong ból való falaihoz. Ily módon elektromosság szárelektromosságát felszívják. Valójában azonban az mazik a kazán pozitív s a gz negatív elektrotörténik, hogy a korong elektromossága megosz- mossággal teUk meg. Ez utóbbinak összegyjtése
végett a gzsugarak útjába szigetelt vezett állítanak, mely egy sor csúccsal van ellátva. A göz:

E.-ekígen hatalmasak,de kényelmetlenek s emiatt
ma már majdnem teljesen mellztetnek. A leghasználtabb E.-ek a megosztáson alapuló inflviencia-gépek vagy elektrogépek. Az ezen elven alapuló els E.-et 1865. Holtz, német fizikus találta
fel, Piche. Bertsch és Carré Franciaországban,
továbbá ibepler Poroszországban már a következ évben hasonló készülékeket szerkesztettek.
A 3. ábra a Holtz-féle gépet szokott alakjában mutatja.
üvegkorongokból áll, meés
lyek közös, vízszintes tengelyre, függleges síkban, egymástól csekély távolságban vannak felállítva. Az
korong, melynek átmérje vala-

B

A

A

1.

ábra. Wiuter' korongos elektromozó gépe.

tólag hat a konduktorra s ebben azért gyülemlik össze pozitív elektromosság, mert negatív
elektromossága az említett tkön át a korongra
áramlik, és annak pozitív elektromosságát közömbösíti.
A folyadékoknak szilárd testekhez való súrlódása szintén felhasználható az elektromosság fej-

3.

ábra. Holtz elektromoió gépe.

mivel nagyobb mint a másiké, szilárdul áll
és közepén tág, köralakú nyílással van ellátva,.

mely
csátja.

a

mozgó B korong forgástengelyét átboAz álló korong vízszintes átmérjének

végein ki van lyukasztva az üvegbe trápez-alakban vágott két nyílás papirfegyverzettel van el;

mely mindkét oldalra felhajtva és a nyílás,
egyik szélén fel van ragasztva. A szabad részbe,,
vagyis az álló korong ablakaiba két /'/' csúcs v.
egy nyelvecske nyúlik. Két szigetelt gyjt két
fést tart a korong eltt, melyeknek csúcsai az.
ablakok papirfegyverzeteivel éppen szembe vannak állítva. E gyjtk derékszögben vannak meghajlítva és m, n golyókban végzdnek, melyek
egymáshoz tetszés szerint közelíthetk, s ha szükséges, egymással érintkezésbe hozhatók. Egy forgattyú segítségével a mozgó korong gyors, másodpercenkint 5 10 körülforgású sebességgel
hajtható. A megindításnál elször is a gyjt golyóit érintkezésbe kell hozni. Erre a mozgó korongot forgásba hozzuk, még pedig a papírfegyverzet csúcsaival ellentett irányban. Ezután az egyik
látva,

2.

ábra.

lesztésére.

strmg-féle

Armstrong göz-elektromozó gépe.

Ezt teszi a 2. ábrában feltüntetett Arm-

gz-E. Üveglábakon

szigetelt és le-

megtöltött kazán magas feszültség gzt fejleszt, ez egy sor nyilason át a levegbe tódul, miután nedves csepüvel telt vizes
szekrényen való áthaladtában, mely a gzt vezet
csöveket folyton áztatja, részben lecsapódott.
Mieltt a gz lecsapódásából ered vízgömböcskék

párolt vízzel

—

—
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fegyverzet megtöltetik, macskaszórrel dörzsölt csolják, vagyis úgy, hogy egynem konduktoraik
ebonit (keménj-itett kaucsuk) lemezt közelítvén vannak vezetleg összekötve. (L. az o. ábrát.)
Elektron (gör.^at. eledrum), a borostjánkönek
hozzá. Majdnem rögtön sercegés hallható annak
jeléül, hogy a fésk csúcsaiból elektromosság (1. 0.) ókori neve, melyet némelyek a Napra vonatáramlik ki. A gép tehát mködésben van s elek- koztatnak, mert a borostyánk színét a sugárzó
tromosságot szolgáltat mindaddig, ameddig a forgó Napéhoz hasonlították mások ama sajátságára
mozgás fentartatik. A gyjtk végein lev golyó- vonatkoztatják, hogy a testeket magához vonzza.
Az ókorban B.-nak nevezték még a 3 sr. aranyból és 1 sr. ezüstbl készített ötvényt. Egy
núkenei edény, melyet Kr. e. 200 évvel készítettek, 89-4% aranyból, 8-5»/o ezüstbl, O-G^'o rézbl és 15",'o egyéb fémbl áll. így nevezik azt az
ötvényt is, mely 8 sr. rezet, 3*5 sr. cinket és 4nikkelt tartalmaz; kékesfehér színe van
sr.
és fényezve az ezüsthöz hasonló. A magnézium
és alumínium ötvények eg}' fajtáját is így nevezik. Fajsúlya 1-75— 2, húzó szilárdsága mm*-kint
18 kg., de sajtolással, húzással hengerléssel 35
kg.-ra emelkedik. Automobilok, léghajók, repülgépek gyártásában fontos.
Elektron. Az elektrolízis jelenségei és törvényei azt a felfogást érlelték meg, hogj- az atomok,
vagy atomcsoportok, melyek egj'esülésébl az
összetett testek molekulái származnak, elektromos töltéssel vannak ellátva, mely az egyiken
pozitív, a másikon negatív, s hogy a töltés bármely tetszleges ionon abszolút értéke szerint
i. ábra. Holtz-féle elektromozó gép süritökkel.
egyenl nagyságú. Ezzel arra a következtetésre
kat egymástól eltávolítva, közöttük szikra-áram jutunk, hogy egj' ion töltése teljesen határozott
indul meg. mely a golyók további széthúzásakor elektromosság-mennyiség, épúgy, mint ahogA"an
valamely test atomja az illet anyag bizonyos
növeked hosszúságú szikrákból áll.
A 4. ábra ugyanazt a gépet mutatja, csakhogj' mennyisége. Amint föltesszük, hogj' valamely
gyjtihez sürítók vannak alkalmazva. Ez két anyagból nem létezik kisebb rész, mint az atom,
leideni palack,
és F, melyeknek küls fegy- épúgy föl kell tennünk, hogy egy ionnak elekverzeteik külön közlekednek a két
és C vég- tromos töltése oszthatatlan elektromosság-menynyiség, vagyis elektromos atom. vagj- E. Ennek
fogalma nem tartalmazza azt a foltevést, hogy az
elektromosság valami anyag, st az a felfogás,
hogy az elektromos atom vagy E. az anyagnak
vagy éternek valamely különös, lokalizált állapota, teljesen érvénybien marad. Az anyag atomjai az E.-októl széjjelválhatnak ; ez történik az
elektrolíziskor, amidn az ionok az elektródokon
láthatólag kiválnak. Maga az elektromos áram a
két fluidum elmélete szerint valóságos mozgásból áll a két fluidum ellenkez irányú mozgásából. Az unitárius nézet az elektromos fluidumnak
egy bizonyos irányban való mozgását tételezte
feL E nézetek szerint az E.-ok nem volnának
egyebek, mint a fluidum bizonyos mennjriségei,
amelyek azonban abban a pillanatban, amelyben
fémes vezetbe lépnek, egyéni létezésüket elvesztik. Mai felfogásunk szerint az E.-oknak független létezést tulajdonítunk s azt tartjuk, hogy azok
fémes vezetkben sem vesztik el egyéni voltukat,
5. ibn. Toepler soklemczes elektromoió gépe.
s hogy az elektromos áram fémes vezetkben szabad (az anyagi atomoktól különvált) E.-oknak a
gel. E függelék hozzáadása mellett valamivel több súlyos anyagot átható mozgásából áll. Hogy az
idö kívántatik arra, hogy a két goljó közt kisülés elektromos áramot pozitív és negatív ionok ellenlétesüljön ; de ahelyett, hogy apró, majdnem foly- kez irányú mozgása alkotja-e, vagy pedig egytonos szikrák vagy fényes pamatok jelentkezné- féle ionok bizonyos irányú mozgása, az még elnek, most ritkább, de sokkal erösebb szikrákban döntetlen kérdés. Sok körülmény arra utal, hogy
megy véghez a kisütés.
az utóbbi felfogás elsbbséget érdemel. Ha a poIgen nagy mennyiség elektromosság kapható, zitív töltés atomot pozitív E.-nak nevezzük, ez
ha Toepler eljárása szerint több megosztó gépet a negatív E.-tól lényegesen különbözik. A katódszerelnek közös tengelyre és párhuzamosan kap- sugarak tanulmányozása ugyanis arra az ert'd;

E

£

:
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menyre vezetett, hogy azok negatív B.-ok, melyek Föltételezik, hogy a nyugvó elektron az éterbon
a fénysebesség Vb> söt Vs^^'észével fölér sebes- olyan változásokat idéz el, melyek elektromos
séggel haladnak a térben ezek saját rezgést is erk jelenlétének felelnek meg, míg a mozgó
végezhetnek és azt másokra Is átruházhatják. Ha elektron mágneses erket mködtet. Az elektron
a negatív B.-ok óriási sebességükkel szilárd testbe a közönséges anyag valamely atomjának szétütköznek, robbanásszer elektromos hullámot kül- bomlásakor keletkezik eszerint minden anyag
denek a térbe és nyomós okok vannak arra, hogy elektronokból áll, melyek különböz módon csoa Eöntgen-sugarak keletkezését erre vezessük portosulva, egyesülnek. Az B. még nincsen teljevissza. Mágnes behatására a katódsugarak irá- sen kialakulva, de folyton nyer jelentségben és
nyukból eltérnek. Erre vonatkozó és még egyéb segélyével nemcsak ismert tényeket lehetett mamérésekbl kitnt, hogy a negatív E. tömege a gyarázni, hanem új, még ismeretlen dolgokat
hidregénatóménak legfeljebb egy ezredrészét te- elre mondani. Lorentz, hollandiai fizikus 1880.
;

;

hogy a

heti ki s ez is tulajdonképen csak látszólagos tö-

kimutatta,

meg, melynek nagysága az

a tény, hogy különböz rezgési periódusú, tehát
különböz szín sugarak különböz terjedési sebességek, a Maxwell-féle elmélet alapján azon
egyszer föltevéssel magyarázható, hogy minden
molekulában elektromos töltések vannak s hogy
ezeknek csak egyike, a negatív elektron juthat
rezgési állapotba, ha a testen fénysugár hatol át.
Szerinte az elektronok jelenléte egyenesen általános oka azon befolyásnak, mellyel a mérhet
anyag az optikai és elektromos jelenségekre behat, mint azt különböz testekre nézve, pl. a dielektromos állandó különböz értékében láthatjuk.
Blöremondott jelenség az, melyet Lorentz tanítványa, Zeeman, igazolt kísérletileg. Ugyanis fény-

E. sebességétl függ.
A negatív E.-okat tehát végtelenül kis tömegüeknek és igen mozgékonyaknak kell föltételeznünk,

míg a

pozitív töltésüek a tulaj donképeni atomok-

nak felelnek meg és csekély mértékben mozgékonyak. Wien azon részecskéket tekinti pozitív
B.-oknak, melyek az ú. n. csatornasugarakat alkotják. A közönséges, nem elektromos atomokat
egy pozitív és negatív B. vegyületeként lehetne
tekinteni az B.-ok pedig az satómok volnának.
V. ö. Lehmann, Die elektrischen Lichterscheinungen (Halle 1898) Thomson J. J., Die BntladungderElektrizitát durch Gase (németül Eberttöl, Leipzig 1900) Sfark, Die Blektrízitát in Gasen
<u. 0. 1902); Mie, Die neuere í'^orschungen über
Ionén und Elektronén (Stuttgart 1903); Ihomson
J. J., Die Korpuskulartheorie der Materié (Braunschweig 1908) Ábrahám- Langewin, Jous, élecírons, eorpuscules (Paris 1905).
Elektronegativ a. m. negatív elektromosságú.
A vegyületek alkatrészei közül azokat nevezik
E. természetüeknek, melyek az elektrolízis alkalmával a pozitív sarkon válnak ki, mint anionok.
Ilyenek: Cl, Br, I, FI, OH, N0.„ CN, NO3, CIO3,
€10^, S0„ SeO, stb. L. Elektrolízis.
Elektronelmélet. Az elektromos erhatások
magyarázatára szolgáló régi elmélet azon feltevésbl indult ki, hogy két súlytalan anyag (fluidum) létezik, melyek a távolbahatás képességével
felruházva nyugalmi vagy mozgási állapotban
létrehozzák az elektromosság jelenségeit. Azú. n.
unitárius nézet, mely csak egyféle fluidumot tételezett fel, az elbbitl csak annyiban különbözött,
hogy a negatív és pozitív elektromos állapotot a
fluidum hiányából vagy többletébl magyarázta,
de a fluidum távolbahatási képességét megtar;

;

;

;

totta.

A modern

B. a régi elméletbl átvette azt

hogy a természetben létezik az anyagnak valamilyen fajtája, mely a régi elmélet íie^atiu elektromosságának felel meg, amely atomisza

feltevést,

tikus felépítés, vagyis elkülönített legkisebb részekbl, az elektronokból áll. Az új elmélet azonban nem tulajdonít az elektronoknak távolba-

dispersío jelensége, vagyis az

forráson belül rezg elektronok vannak jelen;
ezek az éterben elektromágneses zavart hoznak
létre, mely hullámok alakjában terjed tova a térben ezek a fényhullámok. Ha a rezg elektron
;

mágneses mezben van, ez a rezg elektronra úgy
hat, mint ahogyan áramra hatna. Ennek következtében az elektron rezgési periódusa változást
szenved, melyet ki lehet számítani. Ha a fény a
mágneses er irányában sugárzik ki, a számítás
eredménye szerint az elektron olyan mozgást vesz
fel, mely egyértelm két új rezgéssel, melyek
egyike az eredetinél kissé gyorsabb, a másik
kissé lassúbb. Ha most határozott rezgés periódusú, pl. sárga nátriumfényt vizsgálunk, melynek
rendes színképe egy világossárga csíkból áll, enbehatására két vonalra kell
nek a mágneses
felbomlania. Éppen ez az, amit Zeeman kísérletével beigazolt (Zeeman-elíektus). Ez ismét további
fontos kutatások kiinduló pontja lett. Segélyével
megállapították azt is, hogy a rezgésekét a negatív elektronok végzik, továbbá azon anyag menynyiségét, mely a negatív elektronnal egybe van
kötve. Az E. igen nagy szolgálatot tett azon rejtélyes sugárnemek magyarázatánál, melyeket
katód-, Becquerel-, Röntgen-sugaraknak és radioaktív sugárzásoknak nevezünk. Ma szinte kétségtelen, hogy a katódsugarakat negatív elektronok
alkotják, melyek nagy sebességgel haladva, szilárd testekbe ütközhetnek s ekkor a Röntgensugarakat hozzák létre. A leveg és egyéb gázok
az elektromosság vezetívé lesznek, ha ultraibolyafény, katód-, Röntgen-sugarak stb. ionizál-

mez

hatási képességet, hanem föltételezi, hogy az
elektromos és mágneses jelenségek az éternek
bizonyos változásai következtében keletkeznek.
Ha tehát valamely helyen elektromos vagy mág- ják, vagyis ha bellük szabad elektronok válnak
neses erhatást észlelünk, ennek okát ugyanazon ki. A fémek elektromos vezetképességét szintén
helyen kell keresnünk, az éternek ezen helyen szabad elektronok mozgásából lehet magyarázni.
beállott változásaiban. Hogy milyen összefüggés L. még Katódsugarak, Légköri elektromosság,
van az elektron és az éter változásai között s Röntgen-sugarak, Radioaktivitás.
Elektrooptikai jelenségek, az elektromosságmiben állanak ezek a változások, ezen kérdésekre
az B. még nem adott tiszta és végleges feleletet. nak bizonyos fényjelenségekre gyakorolt hatása-

—
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Beér, EinleitUDg in die Elektrostatik, BraanKötteritsch, Lehrbuch der E., Leipzig 1872
Riemann, Schwere, Elektrizitát nnd Magnetismns, Hannover 1876 E. Cohn, Das elektromagnetische Féld, Leipzig
1900 Wüllner, Lehrbuch der Experimentalphyslk, 3. köt.

Irodalom. A.
származó tünemények. Az els ilynem jelen- schweig
1865;

ból

séget Faraday fedezte fel 1845. Azt tapasztalta
ugyanis, hogy ers elektromágnes sarkai közé
helyezett flint-üvegben a rajta áthaladó, síkban
polározott fény polarizáció-síkját az elektromágnes elforgatja. Eme jelenséget Faraday után különösen Becquerel, Wiedemann, Bertin, Verdét,

Gordon, Kundt

s

Röntgen tanulmányozták. Ezen

vizsgálatokból kitnt, hogy 1. diamágneses anyagokban az elforgatás iránya egyezik oly áram
irányával, mely sugár körül keringve a tényleg

feUépó mágneses ervel egyenl irányú mágneses
ert létesítene 2. az elforgatás nagysága a fénysugár tét pontja között arányos a két pont közötti
mágneses potenciálkülönbséggel; 3. különben
egyenl körülmények között az elforgatás szöge
;

különböz anyagokban különböz.

L.

Elektropatoiógia. A villamos áram betegségokozó hatásaival foglalkozó tudomány. Nemcsak
a villámcsapás (1. o.), hanem a mesterséges villamosság is bajt okozhat, ha a testet éri. Nem szükséges, hogy mindkét pólus érintse a testet, néha
ilyenkor a földön
látszólag unipoláris a sérülés
keresztül záródott az áramkör. A villamos áram
mint betegségokozó igen szeszélyes, gyakran már
í-ö volt feszültség áram öl, máskor 5000 volt
sem csinál komolyabb bajt. Sok függ az áram
;

—

amperen

veszélyes lea polaritástól,
a sérülés helyétl stb. A sérülések lehetnek helybeliek, égési sebek és féminkrusztációk alakjában,
vagy általánosak. Az utóbbiak a test minden részét érhetik s a psychét is alterálhatják. Leggyakoribb a fehérjevizelés, sárgaság, lázak, s az
utólag beálló bénulások. A halál néha fulladás,
máskor szívmegállás útján áU be. A villamosütés
igen gyakran, talán mindig, csak tetszhalált okoz.
A segítség els lépése a sérültet az áramkörbl
kivonni, vigyázni, nehogy a ment is áldozatul
essék, s a szokásos élesztés mesterséges légzés,
szivmasszázs, izgató szerek, bringerek. L. még
intenzitásától,

— továbbá a

Vio

kiad., u. 0.

Elektrosztatikai és elektromágnesi egységek. 1. Az elektrosztatikai egységek a nyugalomban lev szabad elektromosság hatásaira vannak
alapítva. Coulomb törvénye szerint az er, melylyel pontokba összegyjtve képzelt két elektro-

mosság-mennyiség egymásra hat, meimyiségükkel egyenes \dszonyban, kölcsönös távolságuk
négyzetével pedig fordított viszonyban van; az
elektromosság mennyiségének (röviden a mennjriségnek v. töltésnek) egysége azon mennyiség, mely
ugyanannyi mennyiségre 1 cm távolságból 1 din
3

még Kerr- ervel

féle jelenség.

het,

;

:

5.

felül

test ellenállásától,

:

Elektromos áram veszélyessége.
Elektrophor, 1. Eleklrofor.
Elektroplat, 1. Alpakka.
Elektropozitiv a. m. pozitív elektromosságú.

i

Kifejezése 1 cm^g^sec"^. Valamely
elektromos test az elektromos potenciál egységét
valamely pontban akkor létesíti, ha az ezen
pontban lev elektromosság-mennyiségnek a test
hatása körén kívül való elmozdításakor mennyihat.

ség-egységként 1 erg munkát kell végeznünk,
vagy elektromos taszítás esetén 1 erg munkát
nyerünk egysége tehát 1 erg 1 menny. egys.
;

=1

1

:

1

két pont között akkor van a
potenciál-különbség egysége, ha egy erg munkára
van szükségünk, hogy az elektromosság egységét
az egyik ponttól a másikig eltoljuk. Az dektromos kapacitás egységével az a vezet rendelkezik, mely 1 mennyiség-egységnyi töltéssel a potenciál egységére emelkedik tehát a kapacitás egy1
sége 1 mennyiség egység 1 potenc. egys.
cm. A gömb kapacitása a gömb sugara a kapacitás egysége tehát azon szigetelt gömb kapacitása, melynek sugara 1 cm. (A gömb potenciálja
t. i. a gömb töltése, osztva a gömb sugarával.)
2. Elektromágnesi egységek. Ezek alapja az áramnak a mágnesekre való hatása. Az áramersség
egységét abból állapítjuk meg, hogy valamely
köráram v. bármely sík-áram mágnesi hatása,
tle nagy távolságban lev mágnessarkra, olyan
mágnes hatásával egyezik meg, meljrnek mágnesi nyomatéka egyenl az áramersség és az
áramterület szorzatával. Tehát a C. G. S.-rend-

cm^g^sec" *

;

;

=

:

;

szerbelí áramegység azon áram, mely 1 cm* területet körülfutva a távolságba úgy hat, mint egy
vegyületek alkatrészei közül azokat nevezik E.
mágnes, melynek nyomatéka 1 C. G. S.-egysóg
természetüeknek, melyek az elektrolízis alkalmával a negatív sarkon válnak ki mint kationok. és így
1 cm^g^sec"^
1 cm*
áramegység.
1
1
Ilyenek-: a hidrogén, a fémek, NH^, PH^ s ez utóbAz
áramegység
tehát
1 cm^g* sec~ ^ Az elektrobiak néhány organikus derivatuma stb. L. Elekmosság mennyiségének elektromágnesi egysége
trolízis.
az a mennyiség, melyet az áramegység az idElektropunktura,

A

=

=

X

=

1.

Elektroradiofon,

Acupundura.

Fotofon.
Elekti'oszintézis, az elektromos áram segítségével véghezvitt kémiai szintézis.
Elcktroszkóp, 1. Elektrométer.
Elektrosztatika. A nyugalomban lev elektromosság egjensúlytana. Az elektromosság a
köd vonzó és taszító erk hatása alatt egyensúlyban lehet szigetelt vezetkön szabad állapotban,

egységben

1.

m-

vagy nem szigetelt vezetkön kötött állapotban.
Ezen egyensúly tüneményei, valamint annak rohamosan történ megváltozása kisütéskor képezik az E. tárgyát. Mennyiségtani tárgyalása az
elektromos potenciál fogalmán alapszik.

=

.

tovaszállít, tehát

11

=

X

I

i

cm^g^sec"*
1 sec
1 cm^g'-*.
Az ellenállás egysége azon vezet ellenállása, melyben az áramegység másodpercenként 1 erggel
1

cm*g sec~*) egyenérték ht fejleszt. Mivel
Joule tapasztalati törvénye szerint az áram által
arányos az áramé; sa vezetben fejlesztett
ség négyzetével és az ellenállással, az ellenállás
egysége
munkaegység osztva az áramersség
négyzetével
1 cm.sec"' Ohm törvénye szerint
az elektromotoros erö (potenciálkülönbség) arányos az áramersséggel és ellenállással, tehát
az elektromotoros er egysége azon elektromó(1

h

=

=

.

—

Elektrosztatikai egrységrek

mely egységnyi

cm sec~i)
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áram 1 sec alatt 0-0000933 g. vizet bont fel,
vagy 00011183 g. ezüstöt, 0-000328 g. rezet
választ ki, V, 0-1740 cm^ O^-ú ós 76 cm. nyomású
3
mot gerjeszt, tehát 1 cm^g^sec"^. A kapacitás durranógázt fejleszt. Az elektromotoros er mintaegysége azon vezet kapacitása, mely a meny- eleme a Latimer-Clark-fóle elem. Ebben a tiszta
toros erö,

(1

1

vezetben egységnyi ersség (1

ellenállású

X

cm"^g"^sec~^) ára-

1

nyiség elektromágnesi egységével töltve, a potenciál elektromágnesi egységére emelkedik. KiJ

fejezése

1

3

1_

cm^g^:

1

1

cm^g^sec"^

= 1 cm~^sec^

Az így

megállapított elektromágnesi egységek
a gyakorlat követelményeihez képest vagy túlságasan nagyok, vagy kicsinyek. Ezért ú. n. gyakorlati egységeket állapítottak meg.
Ezek a
következk: Az ellenállás gyakorlati egysége
az elektromágnesi egységnek ezermiliiószorosa
(10^ -szerese); ez az ohm. Az elektromotoros er
gyakorlati egysége a volt, mely az elektromágnesi egységnek százmilliószorosa (10 ^ -szorosa)
ez közelítleg egyenl a Daniell-elem elektromotoros erejével. Az áramersség gyakorlati egysége az ampere, mely Ohm törvénye szerint
108 10«
1 volt 1 ohm
i/io elektromágnesi áramegységgel. Az elektromosság mennyiségének gyakorlati egysége a coulomb; ez azon
mennyiség, melyet 1 ampere-áram 1 sec alatt a
vezet valamely keresztmetszetén átvisz. A kapacitás gyakorlati egysége a farad, azon vezet
kapacitása, mely 1 coulomb töltéssel 1 volt poten-

=

=

:

= 10~® eredeti elektromágampére)2Xlohm = (10-i)^X10» =10^erg,

ciálra emelkedik.

nesi egységgel.
(1

=

:

Ez

A mmikaegység v. áramh-egység

melyet joule-nak neveznek a megfelel effektusegység, vagyis 1 joule másodpercenként, watt;

nak neveztetik. Összeállítva
Elektr.

mennyiség

Áramersség
Elektr. mennyisége
Ellenállás

Elektromlnd.
Kapacitás

Az egység
neve

ampere
coulomb

er

i^rammanka

Értéke eredeti

cm /» g
cm Vj g
cm sec-i

10->
10-1

ohm

10*

volt
farad
joule

108

watt

10'

Arameffektus

C. G. 8.

egységekben
Va sec-i
Vj

cmVí g Vz (sec-2)
10-9 cm-» sec2

10''

cmí g sec-2
cm' g sec-3

A gyakorlatban még a farad is túlságosan nagy.
Ezért a farad milliomodrészét veszik egységül s
ezt mikrofaradnak nevezik. Ezer watt

neve kilowatt egy ezred ampére-é milliampére stb. Mivel
az árammunkát az áramló elektr. mennyiségének
;

és az elektromotoros
fejezni, a joule-t

ernek

szorzatával lehet ki-

még voltcoulomb, a watt-ot pedig

voltampére névvel is jelölik. A joule egyenérték
0*24 gr. kalóriával, vagy kb. 0'102 kilogrammétérrel. A technikai gyakorlatban használják még
az 1 ampere által 1 óra alatt szállított elektromosság mennyiségét s ezt 1 óra-ampére-nek
(horampére) nevezik. Nagyobb árammunkának
az áram eflektusával és idtartamával való kifejezésére használják az óra-watt (horwatt v. horvoltampére) értókét, mely 3600 joule-lal egyenérték. A föntebbi elméleti ohmnak megfelel
törvényes ohm gyanánt a 106 cm. hosszú, 1 mm^
keresztmetszet O^'-ú higanyoszlop ellenállását
állapították meg. Az azeltt használt Siemens1 mm^ keresztmetszet, 0"-ú
1*0632 Siehiganyoszlop ellenállása. 1 ohm
mens-egységgel. Kohlrausch szerint 1 ampére-nyi

egység 100 cm.-nyi,

=

higany

fölött pép foglal helyet, melyet higanyszulfátnak tiszta cinkszulfát-oldatban való fzésével
nyernek. A pépbe cinkpálca merül, melynek kiálló vége az elem negatív sarka, míg a pozitív
sark platinadrót, mely a higanyba merül. Elektromotoros ereje 15-5 C«-nál 1-456 volt.
Irodalom. Czógler, Fizikai Egységek, Budapest 1891
Eve
Units and physical constants, London 1886 (német kiad
Leipzig 1888); P. Kohlrausch, Leitfaden der praktischen
Physik, 11. kiad., u. o. 1910; Hovestadt, Lehrbuch der angewandten Potentialtheorie, Stuttgart 1890; Halló and Land,
Elektrische und magnetische Messungen und Messinstrumente, Berlin 1906.
;

rett,

Elektrosztatikai hiszterézis. A szigetelanyagokban, dielektrikumokban való polarizáció változások nem követik teljesen a polarizáló elektromos erk változásait, hanem ez utóbbiakhoz
képest megkésnek. E tüneményt E.-nek nevezik. Az E. következménye pl. az, hogy valamely
elektromozásí körfolyamat végzésére munka szükséges, mely nem hasznosítható s a dielektrikumban hvé átalakulván, veszendbe megy. A dielektrikumoknak az E.-bl származó megmelegedésére különösen váltakozó elektromotoros erk
hatása alatt álló készülékek szerkesztésekor, váltakozó áramú rendszerekben alkalmazandó kondenzátorok méretezésekor kell tekinl ettél lennünk. Valamely kondenzátor dielektrikumában
egy elektromozásí körfolyamat végzésére szükséges mimka a kondenzátor-lemezek potenciálkülönbségének (elektromotoros erejének) né'gyzetével arányosan növekszik. Nagysága többek
közt a dielektrikum molekuláris szerkezetétl s
minségétl is függ. A tünemény teljesen hasonló
a vasban, nikkelben, kobaltban észlelhet mágneses hiszterézis tüneményével, s magyarázata hasonló módon eszközölhet, mint ez utóbbi tünemény magyarázata.
Elektrosztatikai indukció, 1. Elektromos inflmncia.
Elektrosztrikció a. m. testeknek dielektromos
polarizáció-okozta térfogatváltozása, mely egyaránt észlelhet szilárd, cseppfolyós és légnem
testeken, de csak igen íinom mérésekkel mutatható ki. Szilárd testek úgy viselkednek, mintha
az ervonalak irányában összenyomatnának.
Elektrotahiszkóp v. vitagráf. így nevezték
el a mozgófényképkószít gépet. Az els, aki a
merev fotográfiába a sorozatos fölvételeknek egymásba való kapcsolásával életet próbált önteni,
Muybridge, kaliforniai mechanikus volt. A kollodium-lemezre való fényképezés azonban még
tökéletlen képsorozatot adott s a sorozatos képek
egybeolvasztását még a száraz lemez feltalálása
sem segítette el. Edison segített a bajon, midn
az üveglemezek helyett a hajlékony, könnyen
kezelhet celluloid-filmeket kezdte alkalmazni.
Mivel a filmszalag akadály nélkül fut az objektív
eltt, az egymást követ jeleíietek megrögzítése
gyorsabb egymásutánban következik és másodpercnyi müvelet már 25—30 pontos, életh fölvételt szolgáltat. Ez a gyorsaság megadja a föl-

vételeknek az

az elevenség teljes illúzió-

élet,

B.-pal a valóságos életbl ellesett, vagy
külön arra a célra szinrehozott jeleneteket fény-

ját.

Az

képeznek

le
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Elektrotaxia

olyformán, hogy a lyukasztásokkal

szeletekre osztott celluloid-filmet hengerre csavarják, melyet a fölvételkor egyenletesen kell
forgatni. Az egyes film-szeleteken a lefotografált

jelenetekhi sok egymásután következ álló képsorozat keletkezik. A brómezüst zselatiaréteggel
borított celluloid-filmet a fotografálás rendes szabályai szerint hívják el. Kimossák, megszárítják, puha szarvasbrrel megtisztogatják, fölcsavarják a kinematogramm-gép hengerére s azután
vetít-gép eltt lepergetve, felfogó ernyre vetítik. Vetítéskor gyorsabb ütemben pergetik le a
:ftlm-szalagot, mint a fölvételkor, hogy az ingerek
gyors egymásutánja jobban kelthesse a mozgás
illúzióját. Ennek oka pedig szemünk szerkezetében
rejlik, mely a rövid ideig tartó, egymást gyorsan
követ fénybehatásokat egybeolvasztja. A képek
vibrálását, mely a szemre fárasztó és bántó volt,
most már mindjobban meg tudják szüntetni.
Legjobbak a Vitagraph Company of America
képei.

Elektrotaxia. Állati és növényi sejtek és szervezetek különböz ingerek behatására célszer
mozgásokat végeznek. Ha ezt a mozgást elektromosság idézi el, a hatást E.-nak nevezik.
Elektrotechnika, az a tudomány, mely az elektromosság tulajdonságainak tudományos és gyakorlati célokra való felhasználását tanítja.

Az

B.

az elektromosság természettani és kémiai hatásán alapszik. Fontosabb ágai: az elektromos
világítás, az elektromos munkaátvitel, a távíró
s távbeszél és az elektrokémia. Az E. körébe tartozik tov. az elektromos mérkészülékek, jelzkészülékek, órák stb. gyártása; az E. alkalmazást
talál robbantásoknál,

a metallurgiában

ers mágnesek

stb.

készítésénél,

Régebben az elektromos

áramot galvánelemekkel állították el jelenleg
azonban nagyban dinamógépekkel fejlesztik. Már
1832. kezdtek foglalkozni az elektromosságnak gépekkel való elállításával, de csak 1867 óta lendült
fel ez az ipar. Megkülönböztetünk gyengeáram ú
E.-t, ide tartoznak
a telegráfla, telefoni a „sja^
elekfrömos jelz és biztonsági késMTeSeETA drót;

:

nagy fontosságra Jutott. Az
az áramfejlesztt dinamógépnek vagy generátornak nevezzük;, ha pedig a
nélküli telegráfla is

ersáramú E.ban

dinamógépbe bocsátott áram azt forgásnak indítja,
akkor elektromotorral van dolgunk, vagyis elektromos nmnká'í teszünk át. Az elektromos vasút

Elektrotechnikai egyesületek azok, amelyeket elektrotechnikusok s rokon szakkal foglalkozó egyének a végbl alapítottak, hogy ott eszmecserét folytassanak, eladásokat tartsanak.
esetleg szaklapot is adjanak ki továbbá az elektrotechnikára vonatkozó szabályrendeleteket (normákat) dolgozzák ki; mindezek az elektrotechnikai tudomány és ipar fejlesztésére irányulnak.
A müveit államokban mindenütt vannak E. A
Magyar Elektrotechnikai Egyesületet 1902. alapították Budapest székhellyel. Els elnöke Straub
Sándor tanár volt, kit Zipemowszky Károly
egyetemi tanár követett az elnökségben. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület fejldik, jelenlegi tagjainak száma mintegy 600. Szaklapot is
ad ki Elektrotechnika c. alatt.
;

m-

Elektrotechnikai ellenrz készülékek, 1.
Elektromos fogyaszlúsmér-ök.
Elektrotechnikai ipar. Ennek az iparnak kezdetét 1850-tl lehet számítani, amikor az elektromosságot a telegráfiában kezdték szélesebb körben felhasználni

s telegráfkészülékgyárakat állí-

50-es évek végén «találták fel» az
elektromos házi csengetyüt, s a 60-as évek elején
már számos kis gyár foglalkozott külföldön házi
telegráf készülékek gyártásával és szerelésével.
A kábelipar is kezdett fejldni. Az ersáramú elektrotechnika a dinamógép feltalálásával vette kezdetét, mert egymás után állították fel a világítási és erát\iteli telepeket, kezdték építeni az
elektromos vasutakat, úgy hogy manapság az
elektrotechnikai ipar a kúltúrállamokban a legtottak

fel.

Az

jelentékenyebb iparok közé tartozik. Magyarországon a Ganz-gyár volt az úttör s 1878 óta foglalkozik elektromos gépek gyártásával is. Az els
város Magyarországon, ahol elektromos világítást berendeztek, Temesvár volt 1884., a telepet
az angol Brush electric lighting Co. rendezte be.
Budapesten 1889. nyitották meg a Siemens és
Halske cégtl épített alsó vezetékes elektromos
vasutat, az els ilyen rendszert a kontinensen.
Nagyobb elektrotechnikai gyárak Magyarországon Ganz-féle villamossági r.-t. (Budapest), Magyar Siemens Schuckert müvek r.-t. (Pozsony),
Egyesült izzólámpa és villamossági r.-t. (Újpest).
Egyesült villamossági és gépgyár r.-t. (üjpest).
Kábelgyár r.-t. (Pozsony), Els magyar kábelgyár
Perci és Sehacherer r.-t. (Budapest), Feltén és
GuiUeaume kábelgyár (Budapest), Blau és Lukács
elektr.-gyár (Budapest), Telefongyár r.-t. (Budapest), Ericsson magyar villám, r.-t. elbb Deckert
és Homolka (Budapest). Külföldön legjelentékenyebb az E. Németországban ós az amerikai
Egyesült-Államokban, ellenben Franciaország és
Anglia ebben az iparban kissé visszamaradtak.
:

az elektromos munka (er-j átvitel egyik alkalmazása. Az elektromosság a bányászatban,
kohászatban, a mezgazdaságban, háztartásban
mindinkább haszpára lesz az emberiségnek. Az
Elektrotechnikai képzintézetek. Magyarelektromos világítás is mindinkább terjed. Ma- országon elektrotechnikát a kir. József megyegyarországon ez idben 300 -nál már több város- temen, a selraeczbányai bányászati fiskolán, az
nak van elektromos közvilágítása. Fontos ipar- állami felsöipariskolák gépészeti szakosztályán
ág mós» a galvanoplasztika, galvanostegia és s a fémipari szakiskolákon és szakszer tanfolyaelektrometaliurgia, fleg alumínium és a réz el- mokon tanulnak. A dinomógépkezel tanfolyamok
állítása. Az elektrójtónüában a kalciumkarbidot, elektrotechnikai alapismereteket nyújtanak gépíoszfort, ÖWn^éSíToxigént, ózont, nátriumot, kezelöknek, mvezetknek és szakmabeli iparomarókálit és marónátriumot, a szódát, a klórt, soknak. Az elektrotechnikai tanfolyamok villaklórmeszet, salétromsavat stb. állítják el elek- mos szerelket képeznek. L. Elektrotechnikai
tromosság s^jgélyóveL
tanfolyamok.
iá

^

.

mérkészülékek

Elektrotechnikai

Elektrotechnikai mérkészülékek (két képEzek az elektromosság technikai
alkalmazásánál irányadó nagyságok pontosabb
meghatározására valók, milyenek az amperekben
mért áramersség, a voltokban kifejezett feszültség és az ölrmokban megadott ellenállás. É
három nagyságot az Ohm-féle törvény kapcsolja

melléklettel).

össze

;

eszerint áranierösség

ellenállás.

Ha ezekbl
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= feszültség osztva

a nagyságokból kett

is-

Imeretes, a harmadikat meghatározhatjuk. Ezekhez járul még negyediknek a watt-okban mért
elektromos munkabirás, melyet a feszültség
^s áramersség szorzata alapján határozunk meg.

Vannak közönséges technikai mérmszerek,

pl.

a központi telepek kapcsoló táblájára szerelt voltés ampere-méterek ezek rendszerint állandóan
vannak bekapcsolva, vagyis állandóan feszültség
alatt állanak. Vannak azután finomabb szerkezet
voltméterek, ampéreméterek és watt-méterek,
de neoi mindig állandó kapcsolásra valók, hanem
pontosabb, idnként való mérésekre, vagy az
elbbi állandó bekapcsolása mszereknek ellenrzésére.
Az áramersség és a feszültség mérésére való
mszerek között vannak puha vasat tartalmazó
mszerek, Deprez d'Arsonval vagyis Weston-f éle
szerkezeten alapuló mszerek, hdrót mszerek,
Ferraris-féle elven alapuló váltakozó áramú
szerek, elektrodinamó-méterek és wattméterek,
földmágnesség behatásán alapuló mszerek és
statikai (statikus) mszerek. A puha vasat tartalmazó egyik mszerben (1. ábra) S szolenoid annáijobban bevonzza az e vasmagot, minél ersebb
az áram s ennek folytán az alkalmas szerkezettel
összekötött h mutató a tapasztalati (empirikus)
alapon beosztott léptéken kileng. Az ampere-méter és a voltméter között csak annyiban van különbség, hogy az ampéreméter kevés és aránylag
vastag tekerítvóny, a voltméter pedig sok és
vékony tekerítvóny szolenoidból áll, meg hogy a
mszereket különféleképen kapcsoljuk a mérend
áramkörbe.
A feszültségmérk: a voltméterek tulajdon;

m-

w

ilyenkor az ampéreméter a
ellenállás mellékágába van kapcsolva (3. ábra). Nagy feszültség
váltakozó áramkörben a nagy áramersségek mérésére pedig a
mér transzformátor másod tekercsébe iktatjuk az
ampéremótert ^4. ábra). Ajz
5. ábrán a mszerben jP lágy vaslem ez J^ tengely
mutatóval van összekötve ;
körül foroghat és
a tengely a tekercs belsejében excentrikusan van
elhelyezve. Ha a tekercsben áram kering, a mágnesezett lemez a tekeritvónyek felé vonzatik a
pontozott irányban, s a mutató a vonzó ernek
megfelelen kileng. Ha áram nem kering, a
szer S súlyponti helyzetet foglalja el. A 6. ábra
azonos mszer, szolenoidjának belsejében koncentrikusan van elhelyezve két lágyvas lemezbl készült hengerköpeny szegmens a küls szilárdan megfogva, a bels a szolenoid középvonalában lev tengely körül forgathatóan megersítve. Ha a szolenoid árammeutes, a mutató 0-állásában a két szegmens fedni fogja egymást. Ha
áram megy keresztül a szolenoidon, a két vaslemez egyenl sarkú mágnesezést kap, és mint ilyenek egymást taszítani fogják, vagyis a mozgó
lemez tengelye körül elfordul, mely elfordulás
arányos a szolenoidon átmen áram ersségével.
Ilyen elektromágneses ampéremótert a 7.ábrárt
látunk központi telep kapcsolótáblájára való. A
Weston-féle mszer egyik csoportja állandó (permanens) mágnest tartalmaz s azért e csoporthoz
tartozók csak egyenáramra valók.
hajlított
acélmágnesre (8. ábra), C
saruk vannak ervashenger van a nyilak
sítve s ezek között
az ervonalak irányát jelölik. Az ^S' finom drótu
aluminiumtekercs a vashenger tengelye körül
elfordulhat; az ábra mellé rajzolt tekercsrúgó
mint ellener mködik. Ha a tekercsben áram
nem kering, a rugó a tekercset nyugvó helyze-

T

A

Z

m-

;

;

E

D

AB
;

tébe húzza vissza. A 9. és 10. áhrán látjuk a
Weston-mszer szerkezetét és képét. A mozgó

képen nem is feszültségkülönbsógeket, hanem
áramersségeket mérnek a voltméterek maguk
is valóságban csak igen érzékeny és nagy ellenállású áramersség-mérk. Minthogy azonban a
mszer ellenállása ugyanaz marad, azért az áramersségek az Ohm-féle törvény értelmében azon
pontok közötti feszültségkülönbséggel arányosak,
amely pontok közé van a feszültségmér kap-

tekercsen van a késpengealakú mutató, mely tükör felett mozog. A tükrös leolvasásnak az a célja,
hogy a ferde nézésbl ered hibákat kiküszöböljük, amennyiben a helyes leolvasásnál a mutatónak fednie kell tükörképét.
E mszereket mint volt- és millivoltmérket
hozzák forgalomba; utóbbit kapcsolatban egy
pontosan méretezett mellékágú ellenállással ampéremérnek használják. A mellékágú ellenállást
a mérend áramkörbe kapcsolják ós a millivoltméter méri a feszültsógesést az ellenállás kapcsain, amely arányos az átmen áram erssé-

csolva.

gével.

;

A hdrót-mszer az áram kalorikus (meleg) haAz áramkörbe való kapcsolás tekintetében a
voltméter és az ampéreméter között az a lénye- tásán alapszik. Ha az áram, legyen az bár egyges különbség, hogy a V voltmétert párhuzamo- irányú vagy váltakozó áram, amidn a dróton

A

ampéremótert pedig sorosan keresztül árad, azt a di'ótot megmelegíti, s ez a
áramkörbe a 2. ábra sze- drót kiterjed, megnyúlik s a dróttal kapcsolatos
a dinamógép, l lámpák. A voltméter mutató mozog.
i-int, ahol
Minthogy ez a melegmennyiség, mely az idmindég két pont közötti feszültségkülönbséget
a potenciálkülönbséget méri az ampéreméteren egységben valamely dróton fejldik, bármely
pedig vagy az összes mérend áramnak keli ke- áramra ugyanaz, de a váltakozó áram görbéjéresztül áradni, vagy pedig ha finomabb a mszer, nek alakja s a periodus-szám sem bir hatással
vagy ha igen nagy áramersségeket kell mérni, reá, azért a drót megmelegedésétl függ adatok
akkor a mszerben magában az áram csak egy is egyenlk, tekintet nélkül arra, hogy különféle
bizonyos kis része árad, melybl azonban követ- jelleg áram melegíti-e meg a drótot. A mszer
szerkezetének vázlatát a 11. ábrán látjuk, A ó.s
keztetést vonhatunk az összes mérend áramra
san

(parallel),

az

(szériába) kapcsoljuk az

D

;
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platinaezüst drótot feszí-

D

melytói a közepén másik C
drót ágazik el; í^ ponthoz ismét másik drót van kötve,
rngó feszíti
mely csiga körül van vezetve, ezt
meg; a csiga teiigelyén van a mutató. Ha az
áram a drótot kiterjeszti, G pont enged és Epont
is, s a mutató jobban kUeng. A voltméterek elé
ellenállást szokás kapcsolni.
Dinamometrikus mszert a 12. ábrán látunk.

tünk

ki,

F

W

F F tekercsbl s egy mozogható tekercsezen Z mutató van a mutató mozgása
ellen spirálrugó mködik. Mindkét tekercs E
mezes vastesí belsejében van a vastestet F teKét üx

bl

áll,

;
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elcsavarodását a torziófejre ersített mutató jelzi
.360 fokra beosztott körskálán. A lengnek
állásában az áramok okozta forgató nyomati-k
egj^enl a rúgófeszültséggel, mely ismét egj^enló
az elfordítás szögénekés egy állandónak szorzatával. Dinamómétereknél, hol az álló és leng tekercsen a fáram megy keresztül, a fentiekbl
levezethet a mérend áramersség számítására

a

=

C Va, hol J áramersség, a
C pedig a mszer állandója, mely
utóbbit empirikusan állapítjuk meg. Dinamómétereknél a leng sodratlan selyemszálon lóg, az
szolgáló képlet, J
torzió szög.

áramhozzávezetés pedig higany-kontaktusokon
A wattméterek (17. ábra) a dinamóméterrel azonos szerkezet mszerek, melyeknél
az álló tekercsen a fáram, a lengn pedig a
mozoghat. Váltakozó áram mérésére használ- feszültséggel arányos áramersség megy át. Wattmétereknél a leng tekercs kevés menettel aluhatjuk.
A Ferraris-féle elven alapuló váltakozó áramú mínium drótból késziUt, tengelye köcsapágyban
mszerek két egymástól fázisban eltolt áramai- mozog.
A lengn legfeljebb 01— 0"12 ampere áram
kotta forgó mezben elforduló alumínium henger
elvén készülnek. Az alumínium henger forgató mehet keresztül, miért is különböz feszültségeknyomatéka arányos a mágnesez áramok szorzatá- kel való mérésnél a wattméterhez külön ellenval és a fázis eltolás szögének sinusával. Ha az állási szekrény való.
A wattméter kapcsolását a, 18. és 19. ábrán láteg5'ik mágnesrendszeren valamely váltakozódinamó,
wattméter, l lámpák és
áramú kör fáramát (J) és a másikon a feszült- juk
séggel arányos áramot (i) bocsátunk át és továbbá motor a hálózatban r wattméterellenállás.
A 20. ábrán feltüntetett Weston-féle wattméter
sikerül ez utóbbi áramot a feszültséghez képest
.90°-al eltolni, a fentiek szerint az alumínium a dinamométer elvén van szerkesztve. Szilárhenger forgató nyomatéka arányos lesz, J. i. sin dan álló szolenoidban aluminiumdrótból készült
(. -|- 90)
J i cos z> vagyis mivel i arányos a leng tekercs van elhelyezve, melyhez az áramot
feszültsíéggel (E), írhatjuk EJ cos s, mi nem más, két fémrúgón vezetik. A mszer teljesen vasmint a váltakozó áram energiájának kifejezése. mentes. Azonos elv alapján van szerkesztve a
Ily elrendezéssel a mszert mint wattmért lehet váltakozó áramra való Weston-féle voltméter is ;
használni. Ha mindkét mágnesrendszeren, a fenti mindkett különben egyaránt használható egyenelveket szem eltt tart^-a, a feszültséggel vagy es váltakozó áramra. Váltakozó áramnál az áramfárammal arányos áramersségeket bocsátunk görbe alakja és a periódus- szám nem bír befolyását, a mszer mint volt-, illetve ampéremér sal. A voltmér skálája nem egyenletes, szerkefog szolgálni, ez esetben az aluminiumhenger zetébl kifolyólag kezdetben srbb.
Ellenállásmérés. Ellenállásokat ismeretes ellenkitérése arányos lesz a feszültség illetve az áramállásokkal való összehasonlítás alapján mérünk.
ersség négyzetével.
A mszerek csillapítását két, az aluminmm Az ilyen mszerek vagy közvetlen megadják a
henger körül elhelyezett patkómágnes végzi, me- mért ellenállásokat ohm-okban, vagy megfelel
lyek fékez hatást gyakorolnak a mozgás alatt táblázatokból olva-ssuk le, v. pedig kiszámítjuk.
Leggyakrabban a 21. ábrán feltüntetett Wheatfellép Foucault-áramok segélyével.
A 13. ábrán Weston-mszer egyenáramra, a stone-féle hídmódszerrel mérünk. A & és c ágak14. ábrán az elbb tárgyalt Ferraris-féle elven ban vannak az összehasonlító ellenállások, az a
alapuló kapcsolótábla mszer, a l. ábrán pedig ágban pedig kis fokozatú ellenállások. A megméúgynevezett profllmszer látható. A proflhnszer rend X ellenállást 1 éB 2 kapocs közé iktatjuk.
elnye, hogy kis helyen aránylag igen nagy ská- Méréskor elbb a d kapcsolóval a telepet beiktatlájú mszereket lehet elhelyezni s a mszereket juk, azután pedig az
kapcsoló zárásával a galközvetlen egymás mellé szereibetjük s így több vanométert iktatjuk be. Az a ellenállást ezután
összetartozó mszer egyidben való leolvasása addig változtatjuk, míg a galvanométer tje nulkönny.
lán áll meg, vagyis áram nem megy rajta kereszA torziós elektrodinamométer és wattméter
tül, akkor a keresett ellenállás x
a
egyen- és váltakozó áramra egymásra merlegec
sen elhelyezett Tálló és T, leng tekercsbl all,
Igen kis ellenállásokat, például dinamógépek
16. ábra. Ha áram megy át a tekercseken, a leng armatúrájának ellenállását, az áramersség
és fetekercs igyekszik az álló tekercs síkjába beállani. szültségmérés
alapján az Ohm-féle törvény szeA fellép forgató nyomatékot, mely arányos a rint számítjuk ki.
tekercseken átmen áramok szorzatával, torziós
A normálellenállások (22. ábra) anyaga manrúgó segélyével mérjük. A mérés úgy történik, ganin, melyet nagyobb
ellenállásoknál mint jól
/^
hog>'«rúgóta mszer tetején lev
torziófej szigetelt drótot fémcsövekre csavargatnak. A szesegélyével addig csavarjuk, míg a lengre ersí- rint, amilyen célra
kell, Chaperon- vagy bifllár
tett m mutató ismét
állásba kerül. A torziórúgó (23. ábra) módon van a drót felcsavargatva;
kercsek mágnesezik

;

a képzdött ervonalak

út-

ját a pontozott vonalak jelöUk. X mszer csillapítására különösen alakított
alumínium szárny
szolgál, mely DlJ csUlapitó acélmágnesek között

át történik.
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kisebb ellenállásokhoz manganin lemezt használ- lésének vizsgálására, szigetel ellenállásának
nak. Az egészet nikkelezett sárgarézbl való hen- mérésére vagy szigetelési hibák felkeresésére a
geralakú dobozba helyezik, melyet fölül kemény következ mszereket használjuk. Legegyszerbb
gummilappal zárnak.
is dughatunk be a vizsgáló a mágnes-induktor csongetyüvel, melydobozba, a fedn lev s kemény gummidugóval nél az induktor még 20,000 ohm ellenálláson át
zárható nyilason.
megszólaltatja a csengetyüt és így megítélhetjük,
A precíziós ellenállások (24. ábra) szintén hogy a szigetelés ellenállása 20,000 ohmnál namanganinból valók, s az egyes tekercseket fénye- gyobb vagy kisebb. Második idetartozó mszer
zett mahagóni szekrénybe szerelik be. A 25. ábrán a galvanoszkóp (busszóla), mely mágnestnek
látható ellenállási szekrény, vagy dugós reosztát áram hatása alatt az észak-déli irányból való
fedelén a,b, c, d sárgaréztustók vannak, melyek elfordulása alapján készült. A galvanoszkópnál a
szélei egymástól kissé távol vannak. Mindegyik- mágnestt szolenoidban helyezzük el, az áramot
nek köralakú vájulata van, úgy hogy a réztus- pedig száraz elem-battériából vesszük, melynek
kók közé a c dugókat bedughatjuk. Mindegyik végei a szolenoidon át a mszer oldalán lev
tuskót a következ tuskóval a szekrény belsejé- kapcsokhoz vezetnek. Ha a kapcsokat valami
ben lev drótellenáilás köti össze. Az ellenállások ellenálláson át zárjuk, a szolenoidon áram megy
rendszerint 01, 0-2, 0*2, 0-5, 1, 2, 2, 5, 10, 20, 50 keresztül és a mágnest kitér, a kitérés nagysága
stb. ohm ellenállást képviselnek. Az áramot az S függ az áríimersségtöl vagyis az áramkörbe
csavarokon vezetjük be s vezetjük ki a mszerbl. kapcsolt ellenállás nagyságától. A
fokokra beUniverzál galvanométer. Egyenáramú feszült- osztott skála felett mozog; a fokoknak megfelel
ség és áramersség, továbbá ellenállás mérésére ellenállások külön empirikusan megállapított tavaló (26. ábra). Ezenkívül használható szigete- bellán vannak. Méréseknél a galvanoszkóp úgy
lésmérésre, hibahelyek felkeresésére kábeleknél állítandó fel, hogy a mágnest 0-uál álljon. Harmadik idetartozó mszer az elbbi kett egyesíés elektrolit-ellenállások mérésére.
A mszer áll galvanométerbl,Wheatstone-híd- tésébl származik. A benne lev induktor szolgálból és a szükséges összehasonlító ellenállásokból, tat váltakozó áramot a
csengetyü részére ós
melyeknek különböz csoportosításával végez- egyenáramot a galvanoszkóp részére. A szigetehetjük a fent említett méréseket. A csoportosítás lés-mérés a galvanoszkóp ós egy 20,000 ohmos
a mszer elején lev 5 kapocs és dugós kontak- összehasonlító ellenállás segélyével
történik.
tusok segélyével érhet el. A mszerek fedelén a Ugyanis az induktor lehetleg egyenletes forgakülönböz mérésekhez való kapcsolási vázlatokat tásánál megfigyeljük a galvanoszkóp kitérését az
összehasonlító ellenálláson át a^ és azután a mébeégetik, hogy a
egyén ne tévedjen.
A galvanométer szerkezete megegyez a Dep- rend ellenálláson át a^. Az átkapcsolás az összerez d'Arsonval elvén készült galvanométerekkel, hasonlító ellenállásról a mérendre kis átkapmelyeknél állandó mágnesmezbe helyezett áram- csoló segélyével történik. A szigetel ellenvezet tekercs elfordul az áram hatása alatt. Az állás a következ képlet szerint számítandó
alkalmazott galvanométereknél a leng tekercs
R =20,000— További szigetelésmér készülékek
önmagában zárt rézkeretre van ersítve, mely
utóbbi az elmozdulás alatt a benne keletkez érzékeny, Deprez d'Arsonval elvén készült galvaPoucault-áramok segélyével végzi a csillapítást. nométerek, melyekhez áramot v. a mszerekbe
Regisztráló
A regisztráló mszerek beépített száraz elemek, vagy mágneses induktor

Hmért

t

mér

.

mszerek.
áramersség vagy munkabírás

készül, hogy a
pilla- szolgáltat. Mindkét mszer úgy
natnyi értékeit a mutatóra ersített toll segélyé- szigetelésmérés más, a battéria vagy az induktor
vel diagramm alakjában felrajzolják a mszer- feszültségével egyenl feszültség egyenárammal
ben elhelyezett, óram által mozgatott skálabe- is végezhet. Mivel a galvanométer váltakozó
osztással biró papírlapra. A diagrammok egyrészt áram iránt érzéketlen, e mszerekkel végezheellenrzésre szolgálnak a kezel személyzettel tünk szigetelésmérést váltakozó áram hatása
szemben, másrészt képet adnak a telep terhelési alatt álló vezetékben is, feltéve, hogy a váltakozó
áramú feszültség nem sokkal nagyobb, mint a
viszonyairól 27. ábra.
A mszerben az áramvezet szolenoid behúzza battéria vagy az induktor feszültsége. Ha ilyen
az áram hatása alatt a belenyúló rugóra függesz- érzékeny F voltméterrel mérünk, a 30. ábra
galvánbattéria egyik pólutett lágyvas csövet. A mutató a csre van er- szerint, akkor a G
voltméter b kapcsához, másik pólusát
sítve és az alatta elforduló dobon rajzolja a dia- sát a F
gáz- vagy még jobb, ha vízvezeték a pontjához
grammot.
A precíziós ilyen egyenáramú mszerek a kötjük a voltméter c kapcsát pedig a vezetékDeprez-D'Arsonval ismert elve szerint készül- hálózatrész d pontjával kötjük össze. Ha a; ?/ henek és az áramvezet tekercs forgó mozgását lyen földzárlat van, akkor n zárlat nagysága szekell áttétellel viszik át egyenesbe. A skála egyen- rint a voltmétor mutatója többé-kevésbbé kileng.
feszültsége 110 volt s gondolletes és így a diagrammok közvetlenül planimet- Legyen a battéria
15" voltot murálhatók, vagyis területe meghatározható. Az em- juk, hogy méréskor a voltméter
tatott, a voltméter saját ellenállása legyen pl.
lített két mszernél a diagramm-papír forgó dobra
van ersítve, és a papirt a dob minden körülfor- l-i,000 ohm, akkor a szigetel ellenállásnagysága
gása után cserélni kell. A váltakozó áramú precí88.666 ohm.
-14,000
ziós készülékek Ferraris elvén készültek.
15
Földzárlat-mutatók. Vezetékek szigetelési viSzigetelés-vizsgálók (28. és 29. ábra). Vezetékek.készülékek, dinamók, elektromotorok szigete- szonyainak ellenrzésére földzárlat-mutatók vafeszültség,

;

;
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Szigetelésvizsgáló Csengetyüvel és galvanoskoppal.

28.

9.

Weston-mszer

27. Ferraris-féie regisztiáló volt-

méter váltakozó áramra.,^
• Elektrotechnikai

szerkezeti

részlete.

mérökégzülekekt cikkhez.

29. Szigetelésvizsgáló

^

31. Földzárlat-mutaló.

galvanométerrel éá
mágnesindnktorral.

13.

Weston-féle voltmérü egj
megvilágított skáláv
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25. Ellenállási

20. Weston-féle watt-méter.

szekrény.

15. Profil

2-4.

Precíziós ellenállások.

19.

Háromfázisú wattméter kapcsolása.

+

1.

Tí-

V
18.

WAttméter kapcsolása.

ampére-méter.

Pahavasmúszer.
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22. Nonnálellenállis

II.

manganinbóL
4

7.

83.

Elektromágneses ampéreméter.

12.

kz ellenállások bifllár tekercselésének módja.

Dinamometrikiis mfisser.
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32. Földzárlatjelzö

nagy

fesafiltségfi

háromfázisú áramkörben.

5.

PnhaTas-müszer.
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lók kis feszültség telepeken egyszer voltmérket ohmskálával, melyek ohmokban megadják a
szigetelés ellenállását, nagy fesztütség telepeken pedig elektroszkópokat és sztatikus voltmérket használunk. Az egyenáramú telepeknél
földzárlat-mutató gyanánt használt voltmérn
3 kapocs van, egyik a földhöz kötend, másik
megjelölve) a vezetékhez.
kett pedig (4- és
A mszer oldalán lev kis átkapcsoló segélyével
a voltmér egyik vagy másik vezetékhez kapcsolható (31. ábra). Az ohmskála csak egy bizonyos feszültségnél érvényes, melynél a hitelesítés
történt. Háromfázisú telepnél a földzárlat-mutató
nem mutatja közvetlenül a szigetelési ellenállást
így csakis mint jelz- és nem mint mérkészülék használható, de csakis abban az esetben, ha
a vezetékhálózat kapacitása kicsiny. Nagy kapacitású telepeknél, pl. kiterjedt kábelhálózatnál a
kapacitás áramok az ilyen készülékeket teljesen
megzavarják és ilyen esetekben kizárólag csakis
elektrosztatikus vagy az elektroszkóp elvén álló
készülékek használhatók. Nagj'feszültség háromfiázisú áramkörben szigetelés-vizsgálatra való V
feszültségméröket használunk T transzformátorok
közbeiktatásával a 32. ábra szerint. A transzformátorok magas feszültség tekercseit csillagba
kapcsoljuk s a nulla pontnál földhöz kötjük. Ha
a három hálózatoldal jól van szigetelve, akkor a
;

—

^

mszerek egyforma

feszültséget

mutatnak; ha

az egyik vezetékben szigetelési hiba van, akkor
a hozzátartozó mszer kisebb íeszültséget mutat.
Periódtisszámmérök. Váltakozó áramú gépek
p^huzamos kapcsolása alkalmával tudni kell,
íit^y mikor egyenl a két gép periódusszáma.
A periódusszámot, mely egyenl két áramváltakozással, megkapjuk, ha a generátor pólusainak
számát megszorozzuk a gépibrdulat számával, s
elosztjuk kettvel. Ha pl. a gép 10 sarkú s percenkint 600-at fordul, akkor az áramváltakozáaok
siáma 600
10 =: 6000, vagyis másodpereenkint

X

.*^
60

A

= 100, mely megfelel }^ = bO periódusnak.
3

34. ábrákon feltüntetett periódusa teetek ismert rezonáló -képességén

33. és

számmérö

alapszik. Ugyanis, ha

pl. acélhangvülára saját
természetes rezgésszámának megfelel számú

hanghullám vagy mágneses impulzus hat, maga
is rezgésbe jön és rezgésszáma pontosan egyenl
«z impulzusok számával. Ha az impulzusok száma
csak jelentéktelenül is megváltozik, a hangvilla
rezget megsznik. A hangvillák e tulajdonságát
felhasználva, ismert rezgésszámú hangvillákat
lehet mágneses impulzusok vagy az ezeket okozó
váltakozó áram periódusszámának mérésére fel-

—
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gzgépkezelöi tanfolyamot végeztek. 2. Az elektromos szereli tanfolyam célja iparosoknak az
elektrotechnikában oly mérv kiképzése, hogy
ers áramú elektromos vezetékek iparszerú berendezésére képesek legyenek. Tanidó rendszerint öt hónap; eladás és szerelési gyakorlat 8—8,
mühelyi gyakorlat heti 6, szakrajz heti 4 óra.
Felvétetnek elektrotechnikai gyárak tisztviseli,
szereli és iparosok, akik elektrotechnikai szereliparral foglalkoztak. Ilyen tanfolyamok a szükséghez képest fels ipariskolákkal és fémipari
jelleg ipari szakiskolákkal kapcsolatban szerveztetnek.
Elelctrotechniktis, az elektromosság gyakorlati alkalmazásával foglalkozik. Elektromérnökök azok, aídk megyetemnek vagy bányászati
fiskolának vagy ezekkel egyenértékiá intézetnek
megfelel szakosztályát végezték. E.-ok rendszerint fels ipariskolát vagy megfelel szakiskolát
végeztek. Elektriknsok a nagyobb központi áramfejleszt telepeken a kapcsoló tábla kezeli. Vlllamfelszerelk (installatrök), kik mint iparoscégek iparszerüleg foglalkoznak villamos beiendezósek fleg házi (szekunder-installációk) készítésével. Ezekek munkásai a viUamszerelök és

s^édszerelök. A dinamogépkezelk leginkább
gépészek (lakatosok, géplakatosok stb.), Úk a dinamogépeket kezelik, esetleg a hajt<^zgéppel
stb. együtt valamely áramfejleszt központin

vagy

ipartelepen.

Elektroterápia. Gyógyítás villamossággal.
Alig hogy a villamosságot felfedezték, megkezddött annak gyógyítás céljára való használása.
Tökéletlen eszközökkel, ügyetlenül és helytelenül
használva, s különösen mert számos szédelg
próbálta az E. segélyével

zni csalásait — teljesen

csak az indukció fölfedezése,
s különösen Remák. du Bois-Reymond, B. Pflüger,
majd Ziemssen, Erb és mások kísérletei nyomán
került újra gyakorlati alkalmazásba. A kezdetben
táplált vérmes remények nem váltak valóra, kitnt, hogy bizony a villamosság nem az életer
maga, de az újabb találmányok, új eljárások, a
villamosság hatásmódjának egyre tökéletesebb
megértése ma már biztos és egyre fontosabb helyet vívnak ki az E.-nak a gyógyítás tudományáhitelét vesztette,

s

ban.

Használatos a villamosságnak csaknem minden alakja. A galvánáram vagy egyenáram alkalmazásakor (galvánozás, galvanizálás) a testen
folytonos villamos áram folyik át, vagyis a test
belsejében, mint másodosztályú vezetben, az
ionok vándorlása, a kolloid molekulák töltéseinek

változása, az elektromos oszmózis jelenségei stb.
használni. V. 9. Straub Sándor, Elektrotechnika játszódnak le. Kétségtelen, hogy ezekben a jelen(Budapest 1902—1912); dr. Hoór Mór, Elektro- ségekben kell a villamos áram tapasztalatilag
mos mérések és méreszközök (Budapest 185:'3). megállapított gyógyító hatásainak okait keres-

Elektrotechnikai tanfolyamok. Két tagozatnak dinamogépkezeli és szereli tanfolyamok.
1. A dinamogépkezeli tanfolyam célja: iparosoknak dinamogépek, elektromotorok stb. kezelésében való kiképzése Tartama rendszerint három hó, összesen nyolcvan órával. Felvétetnek
elektrotechnikai gy^k, vállalatok és mtihelyek
:

tulajdonosai,

mvezeti,

Xa^

LexOmna. VI.

hivatalnokai és szakmoi^ásai, továbbá olyan féraiparosok, akik már
Réaai

löt.

nünk.
A galvánáram gyakorlati alkalmazásában figyelemmel kell lennünk az áram ersségére, tartamára, srségére, s az alkalmazás h^éro. Az
áram erejét galvanométerrel milliampérekben
mérjük, s a becsatolt ellenállások változtatásával

Az áram srsége attól fü^, hogy
mekkora testfelszínen keresztül jut a szerveaetbe
szabályozzak.

az áram.

A

villamosság élettani hatásai jöréast

M
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függenek az áram srségétl, s így azt a sarkot alkalmazzuk kis fólszinuel a kezelend helyre,
melynek hatását érvényesíteni akarjuk (aktiv
pólus), míg a másik pólussal lehetleg nagy brfelszint borítunk (indifferens elektród). A villamásodosztályú
mos áramot rendesen folyadék
közvetítésével juttatjuk a testbe, úgy,
vezet
hogy vagy folyadékba merül a villamozott test,
vagy folyadékkal átitatott vászon, gyapot vagy
brpárnákat alkalmazunk a brre, s ezeket kapcsoljuk a telep sarkaival. Rendesen kész aelektródokat» használunk vízszívó anyaggal bevont
különböz nagyságú és alakú nyeles fémlapokat.
Ha a villamozott test merül a teleppel kapcsolt
folyadékba, villamos fürdkrl beszélünk. Többféle forma van használatban, így az egész test az
egyik pólussal kapcsolt vízbe merülhet, s csak a
kezek fognak egy a másik sarokkal kapcsolt fémrudat, vagy mindkét elektród a vízbe merül, s
így terjed az áram a vizén és testen át. Ha az
ilyen fürdt középen izoláló lemez osztja két részre,
melyen csak a fürdz teste halad át, a villamos
áram kénytelen a maga egészében áthatolni a
testen, s nem egyenlítdhetik ki mellette a vízbMi ez a kétrekeszes fürd. Ha mind a négy végtag külön-külön Ms medencékbe merül, melyek
a teleppel különbözképen kapcsolhatók, négyrekeszes fürdrl (Schnée) beszélünk; újabban
ezt a kedvelt berendezést még villamos ülfürdvel is kiegészítik, s ez az ötrekeszes fürd. Széles
nagy nedves pámaszer elektródokkal a villamos
rekeszes fürdk pótolhatók (elektromat).
A gyógyító alkalmazás alapelvei, hogy minden gyors változás az áram erejében v. irányában izgatóan hat. A pozitív pólus (anód) egyenletes árammal megnyugtatóan, ingerlékenységcsökkentén hat, s így ezt alkalmazzuk a beteg
helyre, ha fájdalmat, görcsöket, rángásokat akarunk befolyásolni. A negatív elektród (katód) izgató és ingerlékenységet fokozó hatású, bénulások és érzéketlenségek kezelésében kerül alkal-

—

—

:
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veteket. Szörirtásra, kisebb daganatok, anyajegyek elroncsol ására ez eljárás minden hosszadalmassága és fájdalmassága dacára is bevált.
Különös és igen érdekes hatásai vannak a
szaggatott galvánáramnak. Megfelel készülékkel percenkónt ezerszer szaggatva 30—50 volt

feszültség 2—4 milliampére ersség egyenáramot, Leduc az idegek és izmok izgatásán kívül
helybeli érzéstelenséget, st teljes narkózist tudott elidézni.
A legismertebb és legelterjedtebben használt
elektroterápiái eljárás az ú. n. fáradozás v. fa-

radizálás. A használt készülék a közönséges indukciós készülék (1. 0.), melynek másodlagos tekercsében az els tekercs szakgatott árama nagy-

feszültség és váltakozó irányú áramot támas^zt.

Az

ilyen

áram ers ingere az izmoknak

és

icie-

a brön is jellegzetes érzést és vérbséget okoz. Orvosi alkalmazása igen sokféle, részben idegek és izmok ingerlése, részben a br érzéseinek és vérteltségének befolyásolása. Miután
az áram iránya változó, kémiai változást a pólusokon nem igen idéz el, s így nyálkahártyákon
a galvánáramnál jobban alkalmazható.
A gyors és szabálytalan ingadozása farados
áram helyett újabban széleskör! alkalmazásban
van az ú. n. sinusoidális áram, melynek ereje és
iránya nem ugrásszeren változik, hanem szabályos görbe képében folyik le. Váltakozó áramot
termel dinamógópek árama vagy transzformált
egyenáramok, kell ellenállásokkal gyöngítve, a
farados áramhoz hasonlóan alkalmazhatók. A rendelkezésünkre álló áram szerint két vagy három
fázisú áramokkal dolgozhatunk. Ha kell irányváltoztató szerkezetet illesztünk az áram körébe,
elérhetjük, hogy az áramnak csak intenzitása
mutatja a jellegzetes változást, de iránya nem
változik. Ezek az ú. n. D'Arsouoval-féle pulzáló
egyenáramok. Természetes, hogy mindezek az
áxamok nemcsak elektródokkal, hanem villamos
fürdkben is alkalmazhatók. Szokásos a fölsorolt
mazásba.
különböz áramokat kombináltan is alkalmazni,
A villamos áramnak azon tulajdonságát, hogy úgy hogy pl. az elektródokba egyszerre vezetünk
az iónokat az egyik elektródtól a másik felé egyenáramot és farados áramot.
hajtja, egyrészt számításba kell vennünk, ha el
Egészen más lapra tartozik az ú. n. staiiktis
akarjuk kerülni, hogy az elektródokon képzd villamosság B.-i alkalmazása. Gerjesztett villalúgos V. savanyú termékek v. fémsók a brt mosságot termel gépek áramát használjuk, esetmegtámadják, másrészt gyakorlatilag alkalma- leg sürítk közbeiktatásával, a gyógyításra. Alzásba vehetjük, gyógyító hatással biró anyago- kalmazhatunk szikrakisüléseket, melyek a brt,
kat juttatva villamos áram segítségével a brön izmokat és idegeket ersen ingerlik, használhatát a szervezetbe. A pozitív elektródról fémionok juk a hegyes elektródok végén keletkez oszcil(cink, vas, réz, kalcium, rádium stb.) és néhány láló kisülést, mely kellemes szélfúvás v. bizserorganikus bázis (kokain, strychnin, adrenalin stb.) gés érzését keltve, megnyugtatóan és kellemetlen
juttathatók a szervezetbe, míg a negatív elektród érzéseket megszünteten hat, v. használhatjuk
az anionokat (pl. jód, bróm, stb.) viszi a brön át végül az ú. n. statikus villamos fürdt, melynél
a test belsejébe.
a szigetelten elhelyezett beteget egyszeren kapAz iónok ilyetén bevitele az iontophoresis, me- csoljuk a gép egyik sarkával, s így testét magas
lyet cink, jód, kokain és más anyagok gyógyító feszültség villamossággal töltjük, miáltal állítóalkalmazására újabban gyakran használnak. Mo- lag idegcsillapítóan álmosságkelten tudunk hatni.
lekuláris anyagok sokkal kevésbbé mozognak a A leghasználatosabbak a csúcsok oszcilláló kisüvillamos árammal s ilyenek villamos bevitele a lései különösen a Franklin-féle duss alakjában
ffájások,
szervezetbe
számos csúccsal ellátott fémlemez
nem reális gyókataphoresis
gyító beavatkozás. A galvánáram villamos vegy- ideges érzések megszüntetésére. Sokan a statikus
bontó hatását is fel szokták használni. Igen vé- áramok gyógyító alkalmazását
gyjtnéven
kony arany v. platinatk a brbe szúrva villa- franklinozás — tisztán szuggesztió útján ható elmos árammal roncsolják a körülöttük lev szö- járí'.snak tekintik. A srítk fegyverzetébe kap-
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Elektrotropizmus vagy galvanotropizmus, a
szervezeteknek elektromos áram hatására létrejöv tömegváltozása, l. Tropizm^isok.
Elektrum (ásv.), vüágossárga termésarany,
amely 20o o-nál több eztistöt tartalmaz; termai-sonvallsatio (1. o.). Villamos rezonátorok alkal- helye Schlangenberg (Altai). L. még Elektron.
Elektryon, görög hérosz, Perseus és Andi'omazásával elérhet legnagyobb feszültség áramok szikrakisüléseit használhatjuk különböz br- meda íia, s Herakles anyjának, Alkménének az
bajok kezelésére (ondinezés) v. daganatok elron- apja.
csoláaára (fnlgurációs kezelés, Keating-Hart,l. o.).
Eleiem az, amit az él szervezetek életük fenFémmel bélelt vacuum elektródokkal v. folyadék- tartása céljából fölvesznek, hogy azokból testük
kal töltött elektródokkal az ilyen áramok az ú. n. mindennapi anyag- és energiaveszteségeit pótolJodkó-féle villamozás formájában kerülnek al- hassák. Valamely szervezet élelmét részben olyan
kalmazásra. A nagj'feszültségü áramok gyógyító anyagok teszik, amelyek ennek a veszteségnek
értékét és mdikációit még nem lehet megállapí- közvetlen pótlására valók, ezek a fehérjék, zsírok,
tottnak tekinteni.
szénhidrátok, víz és sók (1. Tápanyagok) részNagy feszültség, gyors váltakozású áramok ben pedig olyanok, melyek a felsorolt tápanyakeltette ellenállási fölmelegedés az ú. n. diater- goknak helyes kihasználását, értékesítését elsemiás V. transzie7-miás kezelés formájában jut al- gítik (1. Fszerek), vagy az idegrendszerre
kalmazásra, a testrészek belsejében támadó nagy esetleg a többi szervre
gyakorolt hatásuk által
meleget használva föl daganatok roncsolására, a szervezet ^mködését egy bizonyos iránj^ba hanidült izzadmányok felszívódásának elsegítésére. golják (1- Élvezeti szerek, továbbá Étrend, TápAz elektromágneses kezelés csak újabW sze- lálkozás).
rez ismét híveket, mióta igen nagy erély és gyorÉlelmezési tisztviselk, a katonai élehnezsan váltakozó pólusú készülékek vannak hasz- intézeteknél alkalmazott katonai tisztviselk, kik
nálatban. Idegzsábák ellen állítólag jó hatásúak. ezen intézetek legénységével eg\'ütt alkotják a
Elektroterm. Villamossággal melegített száraz katona-élelmez-kart(Militar-Verpílegs-Branche).
borogatások (1. o.). ugyanazt a célt szolgálják, Fleg a katonai képz-intézetek azon növendémint a termofor. Puha vékony párnák, melyek keivel egészítik ki, kik a katonai szolgálatra kebelsejében villamos áramtól fölhevül szerkezet vésbbé alkalmasak.
van (csillámmal bevont nagy ellenállású vezeték).
Élelmez állomások, 1. Miinkáskolóniák.
Utcai áramba kapcsolható hmérséklete a rajta
Élelmez intézetek. A katonai É. a hadsereg
alkalmazott ellenálláskapcsolóval szabályozható. számára szükséges termény- ós anyagjárandósági
Föltaláló Lindemann.
cikkeket szerzik be és készítik el a használatra
Elektrotherapia, 1. Elektroterápia.
ezenkívül a hadrakelt seregnél még utánszállító
Elektrotipia (gör.), a domború metszet dúcok- intézetekül is szolgálnak és háborúra felszerelt
nak, névszerint a fametszetnek galvanoplasztikái erdített helyeknek élelmiszerekkel való ellátáleformálása.
sában is közremködnek. Ezek az Intézetek egyElektrotipográJ, 1. Szedgépek.
szersmind az élelmi tárgyakat a csapatoknak,
Elektrotonus, a szövetek ingerlékenységének intézeteknek stb. ki is szolgáltatják és a számés izgalomvezetképességének megváltozása az ál- adásokat is vezetik. Vannak állandó és tábori élellandó elektromos áram polarizáló hatása alatt. Az mez intézetek. Állandó azöGkatona-élelmez rakE. legjobban figyelhet meg az idegeken, mert tár és fiók-raktár. Tábori élelmez intézetek a
ezeknek ingerlékenysége és vezetképessége leg- tábori élelmez oszlopok (Feld-Verpflegs- Colonnen),
kifejezettebb
vizsgálat tárgj-a volt
azonkí- hadosztályonként egy, 6 napra szóló élelemmel;
vül az izmok viselkedése is. Az ideg és izom E.-a Mdtestraktárak (Korpsmagazine) szintén 6 napi
között lényeges differencia, hogy míg az idegek- élelemmel, minden hadtestnél annyi, ahány hadnél az E. a pólusokon kívüli (extrapoláris) sza- osztályból áll; a tábori kenyéisütödék (Feldkaszra is kiterjed, addig az izmoknál csak az Báckereien), amelyek a
hadsereg száintrapoláris szakaszban van E. Az ingerlékeny- mára szükséges kenyeret sütik; a vágómarhaség és vezetképesség megváltozása más a pozi- telepek (Schlachtvieh-Depots), amelyek a szüksétív s más a negatív sarok mellett. A pozitív sa- ges vágómarhát gyjtik össze és adják át a csaroknál (anód) az ingerlékenység és vezetképes- patoknak. Ezen mozgó tábori élelmez intézeteség csökken
ez az an-E.
a negatív saroknál ken kívtll állandó tartalék-intézetek is vannak.
(katód) pedig n, ez a kat-E. Az an-E. és kat-E.
Élelmez oszlop. Minden lovas- és minden
közt létezik egy indifferens zóna, ezt aequatomak gyaloghadosztályhoz e^-egy tábori élelmez osznevezzük. Minél ersebb az áram, annál nagyobb lopot osztanak be. L. Élelmez intézetek.
terület jut an-E.-ba, ezt úgy fejezzük ki, hogy az
Élelmez raktár, hadtestenként egy 1. Eleiáram erejének növekedésével az aequator a ka- mez intézetek.
tód felé -vándorol. Ha az áramot megszakítjuk, az
Élelmezd tiszt a csapattestnek az a tisztje, aki
E. megsznik, de utí)hatásaként az an-E.-ban volt a termények stb. átvételével s az alosztályok körésznek az ingerlékenysége és vezetképessége zötti kiosztásával van megbízva.
fokozódik, a kat-E.-ban volt része pedig csökÉlelmi adag, a katonák számára naponta kiken mivel ez a fázis az elbbinek éppen megfor- járó étkezési cikkek összege. Az állatok számára
dltottja, phasis inversionisnak is nevezik. A kat- szóló napi adag állattápadagnok neveztetik. %.
B. beállása, s az an-E. megszúnése izgatólag hat. háromféle van a teljes, a rendes és a tartalék É.
csolt szervezet villamos megrázkodtfitását

a sürí-

tók kisülése alkalmával mortonizálás név alatt
használják az E.-ban.
Igen nagyfeszültség és gyors váltakozása áramok (Tesla-féle áramok) orvosi alkalmazása az
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marha- megfelel voltára és a megvizsgált árút minden esetben bizonylati jeggyel látja el, mely jegy
rikából, 20 g. zsírból, 6 g. zöldségbl, 2 cl. ecet- (Garantiemarke) biztosítja a vevt, hogy az a
bl, 700 g. kenyérbl v. 400 g. kétszersültbl, gyártott élelmiszer (gyári tészta, csokoládé, pörkölt kávé, húskonzerv és mások) nem hamisított,
V'j 1. borból és 36 g. dohányból. A rendes É. 40
g.-mal kevesebb fzeléket és csak féladag dohányt kémiai alkotását tekintve valóban az, mint amitartalmaz, azonkívül hiányzik belle a zöldség, nek jelezve van, tiszta és jó. Ennek az intézményecet és bor. Hacsak lehet, a teljes, különben a ren- nek az a célja, hogy a gyárost megvédje annak
des É. szolgáltatandó ki. A tartalék É. elre nem a versenynek kellemetlenségeitl, amelyet olyan
látható szükség esetére szól, amidn az elbbi értéktelen, hamisított árúkkal znek, amelyek
kett bármily oknál fogva ki nem szolgáltatható. külsejükkel nem árulják el silány voltukat, tehát
A teljes állattápadag áll 6 kg. zabból és 3 kg. alkalmasak arra, hogy a vevt megtévesszék.
Ennek az intézménynek még az az üdvös kibénából, a rendes 5 kg. zabból, a tartalékadag
3'5 kg. zabból. Utóbbi kettnél a széna a hely- hatásaismegvan, hogy az élelmiszert forgalombahozó kereskedt felmenti minden felelsség alól
színén szerzend be.
Élelmiszerek azok az anyagok, amelyek ré- az árú minségével szemben mindaddig, míg
szint nyersen, részint bizonyos eljárások révén az árút a vevnek az eredeti csomagolásában
teljes É. áll

húsból,

1^

g.

:

2 kávókonzervböl, 400

fzelékbl, 80

g. sóból,

g.

O'ö g. pap-

:

elkészítve (ételek) a szervezet élelmét képezik.
B. részint állati, részint növényi eredetek

adja

legnagyobb részük a benne lév tápanyagok miatt
bir értékkel vannak azonban köztük olyanok is,
melyek csak az emésztésben ós a tápanyagok földolgozásában szerepl szervek mködésére hatnak, ezek a fszerek (1. o.). Az É. értéke attól
függ, hogy mennyi ós milyen könnyen hozzáférhet tápanyagot tartalmaz. L. bvebben Tápanya-

ez,

Az

;

gok, Tápláló szerek.

Fontos közgazdasági és különösen közegészségügyi érdek, hogy az É.-ek a meghamisítás veszélyével szemben a legmesszebbmen védelemben részesüljenek. Ezt célozzák nálmik a közegészségügy rendezésérl szóló (1876. XIV.) törvény 8. ós 14. §-a, mely az egészségre ártalmas
tápszerek elkobzásáról szól és a romlott, hamisított V. ártalmas anyagokkal kevert tápszerek ós
eltartásukra
italok árusítását, úgyszintén az
szolgáló, de az egészségre ártalmas edények használatát tiltja továbbá a kihágási büntettörvény
;

el.

A vevre

nézve is nagy megnyugvást jelent
mert biztosra veheti, hogy a bizonylati jegygyei ellátott élelmiszer tiszta és megfelel kémiai alkotású,

st továbbmenlog

felhatalmazza,

hogy az

ilyen ellenrzés alatt álló élelmiszert bármikor, díjmentesen utólagosan ö is megvizsgáltathatja. A bizonylati jegyeket maga ez a szövetkezet adja ki és
maga látja el azzal az ellenrzött árút, illetve az árú természete szerint a
csomag, doboz, üveg v. másféle edényre
maga
illeszti reá azt. Mint a tapasztalat beigazolta, ez
az É. nagyon megnehezíti abban az országban,
ahol be van hozva, a hamisított, v. csekélyebb

érték, ellenrzés

alatt

nem

álló

árú forgalomba

hozatalát, aminek következtében ezekkel az árúktermeljük , olyan külföldi piakal igyekszik
ahol az É. intézménye fenn
cot felkeresni,
nem áll. Ebbl viszont az következik, hogy az
É. valóban üdvös hatása csak abban az esetben
volna általánosan érezhet, hogyha azt minden

107. §-a, mely ugyancsak az éte- országban egyaránt gyakorolnák, azaz ugyanabba
leknek réz-, cin- v. más ércedényekben tartására a szövetségbe minden ország élelmiszergyárovonatkozó szabályok be nem tartását bünteti a sai belépnének.
(1879.

XL.

t.-c.)

;

Már van is egy ilyen Európai szövetkezei az
mezgazdasági termények hamisításáról szóló
(1895. XLVI.) törvény 3. §-a, moly a termények élelmiszerek állandó kémiai ellenrzésére, amelyhamisítását, a hamisításra alkalmas anyagok hir- nek sorába ez ideig Anglia, Hollandia, Franciadetését és ezeknek, valamint hamisított termé- ország és Ausztria lépett be. Ennek az európai
nyek forgalombahozatalát és terményeknek ha- szövetkezetnek az a célja 1. hogy az egyes or.•

mis megjelöléssel árúba bocsátását bünteti vé- szágok ugyanilyen célt szolgáló intézményei kögül a büntet törvénykönyv (1878. V. t.-c.) 314. zött állandó kapcsolatot létesítsen és hogy ezt a
§-a, amely szerint az, aki É.-t az egészségre ár- rendszert lehetleg népszervé fejlessze 2. hogy
talmas anyagokkal kever, úgyszintén aki hami- a hamisítások felismerésére nemzetközi módszesított V. életveszélyes É.-t elárusítás v. szétosztás rek használatában megállapodásra j usson 3. hogy
végett boltjában, raktárában v. más árúhelyen azoknak a cégeknek, melyek a szövetség tagjai,
tart, közegészség elleni vétséget követ el és ezért mindazokat az eseteket és módokat tudomásukra
egy évig terjedhet fogházzal és 200—2000 ko- juttassa, amelyekkel a különböz országokban az
;

;

;

—

ronáig terjedhet pénzbüntetéssel büntethet.
Részletes szabályozása több rendeletbe van foglalva.
Az élelmiszer lopás, ha értéke a 10 K-át
nem haladja meg, enyhébb beszámítás alá esik,
mint egyéb lopás, amennyiben ezt a Bn 51. §-a
tulajdon elleni kihágásnak minsíti és 8 napig
terjedhet elzárással bünteti.
Élelmiszer-ellenrzés. Ez az intézmény, mely
az élelmiszorgyárosok saját eíhatározásából jött
létre, akképen mködik, hogy a gyártott élelmiszereket folytonosan megvizsgálja kémiai úton,
valódiságukra, tisztaságra, kémiai alkotásuk

—

általuk termelt árút hamisítani v. utánozni igye4. hogy
központi állomást állítson
amely minden, az élelmiszerek és használati
anyagok hamisítására vonatkozó adatot összegyüjtsön, azt közismertté tegye, hogy ilyen mó-

keztek;
fel,

don a hamisítás meggátolását megkönnyítse..
Élelmiszerhamisítás, 1. Élelmiszerek ós Élelmiszervizsgálat.

Élelmiszer-törvény (Codex alimentarius) olyan
törvény, amely az élelmiszerek árusítására, kezelésére és meghamisításának tilaimazására vonatkozó szabályokat tartalmazza. Ezek a szabá-

—

Élelmiszervegryészek
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lyok nálunk több törvényben elszórva találhatók
L. Élelmiszerek.

2. E. (egyszer testek). így nevezik a kémiában azokat a testeket, amelyeket az ezideíg ismert

Élelmiszervegyészek, Németországban mindazon vegj'észek, akik az 1894 feb, 22. behozott
vizsgát leteszik, aminek letevése után feljogosíttatnak, élelmi, élvezeti és használati cikkek önálló
vizsgálatára és a törvény eltt is érvényes véleményadással. Nálunk ily módon nincs még szervezve az É. képesítése, hanem általában azokat
a vegyészeket nevezzük É.-nek akik az állami v.
városi élelmiszervizsgáló állomásokon vannak alkalmazva.
Élelmiszervizsgálat. A É. különösen azóta
vált szükségessé, amióta lábra kapott az élelmiszerhamisítás. A hamisításnak két alakja van. 1.
Ha valaki a megnevezett árú hrtyett mást, természetes helyett müárút ad el. 2. Hamisítás az is,
ha jó helyett kevésbbé jót bocsát forgalomba. Az

eljárásokkal alkotó részekre bontani nem tudunk.
Az E. száma manapság 80 körül van, melyek
igen különböz mennyiségben találhatók a természetben. Az E. egy része,
pl. az arany, ezüst,
platina, kén, oxigén, nitrogén stb. a természetben
szabad állapotban is elfordulnak, nagyobb részük
azonban csak vegyületek alakjában található. Hogy
az egyes E. mennyiségérl tudomást szerezhessünk, a föld ismert részét
értve ez alatt a föld
szilárd anyagát, a tengereket és a földet övez légkört
megelemezték. A föld szilárd anyagának
aránylag csak kis része ismeretes. A föld hozzáférhet részének
melyet jobbára kristályos közetek alkotnak
átlagos összetételét Bunsen
nagyszámú analízisekbl a következ határérté-

fel.

els esetre pl. szolgálhat az, ha valódi vaj helyett
mvajat, valódi bor helyett mbrt hoz valaki
forgalomba. Ezen a téren a hamisítók leleményessége a képzeletet is meghaladja. Készítenek
kávé- ós mborsszemet rostaalja liszttésztából
és azokat megfestik; készítenek hamis túrót,

m-

kevés érett túróból és ftt burgonyából st készítenek mtojást, melynek sárgája tengerilisztbl
készült gombóc, fehérje zselatin, héja pedig vízüveg, krétapor, kvarc ós magnéziumklorid elegye.
A hamisítás második esetére lenne példa a lefölözött tej
olívaolaj helyett szezámolaj
valódi
tea helyett egyszer már forrázott levelek újból
alakítva és eredeti módon csomagolva. Úgyde az
B. nem csupán az árú hamisítására terjed ki, hanem célja az árú jóságát, romlottságát, egészségre káros V. éppen veszélyes voltát is megállapítani. Az É. erre a célra berendezett kémiai
laboratóriumokban történik, ahol amellett, hogy
az élelmiszer tápláló alkotrészeinek Vo'^s menynyiségeit meghatározzák, megállapítják azokat
a fizikai tényezket is, amelyekbl nem csak a
valódiságra, hanem a jóságra is lehet következtetni. Teljes tej vizsgálatnál meghatározzák a tejben a zsírt, a tejfehérjét, a kazeint, a tejcukrot
ós a hamut, emellett megállapítják a tejnek a
fajsúlyát, a tejbl nj^ert savónak a fajsúlyát
stb., szóval nem csak a tápláló alkotórészeket
határozzák meg, hanem kiterjeszkednek a fizikai sajátságok megállapítására is. A kémiai
vizsgálatot sok esetben mikroszkópiai vizsgálat
egészíti ki. Ilyen eset az, mikor valamely búzalisztként eladott árúban hüvelyesek lisztjére kell
vizsgálni, amit a búza és a hüvelyesek keményítszemecskéinek egymástól eltér alakjáról állapíthatunk meg. Mérgezési esetekben a növényi és
ásványi eredet mérgek kutatására is kiterjed a
;

;

;

vizsgálat.

Elem,

1.

Elemek és Galmnelem. — E. növény1. Flóraelem.
E. továbbá a. m.

—

tani értelemben,

innen a szójárás E.-óben van.
Élemedett a. m. ids, 1. Életkor.

életfeltétel

;

:

Elemek, 1. a matematikában éppen úgy, mint
egyéb tudományban is az alapvet ismereteket
jelentik, így pl. a geometriában Euklides elemei.
Azonkívül az E. elenyész kis részeket, továbbá
az összességnek egyes tagjait is jelentik, midn
azokat egymás között felcseréljük.

min

—

—

—
—

kekben

állapította

oxigén

...

meg

_

...

.

—

Elemek

elektromosságot nem, vagy kevéssé vezetik.
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B

fizikai sajátságaiknál fontosabbak és így irányadók az E. kémiai sajátságai, amelyek alapján

történik tulajdonképen az B. osztályozása. És pedig
pozitiv B. azok, amelyeknek hidroxil gyökkel
való vegyületei bázisok, negatívok pedig azok,
amelyeknek hidroxil vegyületei a savak sajátságaival bimak. Mint mindenütt a természetben,
egészen éles határt a pozitiv és negatív B. közt

vonni

nem

lehet,

hanem itt

Az

is

átmenetet találunk.

E. kémiai jellemének ismerete fontos, mert
ez alapon egy kémiai változás minségét sok eset-

—

Elemek

egy-egy egységgel. Kifejezik ezt az egyes függélyes sorok fölé írt képletek, melyekben R általában elemi gyököt jelent. Az elmondottak szerint
tehát a táblán a IV. sortól balra es E. állandó, a
jobbra esk változó vegyértéküek kell, hogy legyenek. Kevés kivételtl eltekintve, a tábla a
követelményeknek meg is felel. Az egyes függélyes rovatokba osztott E. mindegyike sem mutat
teljes hasonlóságot sajátságaiban. Ezért minden
rovat elemeit két szakaszra osztják, melyeknek

A

tagjai egymás között a leghasoulóbbak.
tábla
baloldali részében a balra írott szakaszok, a jobboldali részében a jobbra írott szakaszok tagjai a

ben elre megmondhatjuk azon tapasztalati szahogy kémiai átalakuláskor az el- határozottabb jellemüek. A határozottabb jellem
lentétes jellem É. (gyökök) leghajlandóbbak egy- E.-et tartalmazó szakaszokat fcsoportoknak, a
többieket mellékesoportoknak nevezik. A pozitiv
mással vegyületekké egyesülni.
Hogy az E. ós vegyületeik sajátságai fölött az E.-et tartalmazó fcsoportok tagjainak jelleme az
áttekintés lehetleg meg legyen könnyítve, igye- atomsúly növekedtével ersödik, a negatív B.-t
keztek az E.-et olyanképen csoportosítani, hogy tartalmazóknál gyöngül. A VIII. sor tagjai közül
a hasonló kémiai sajátságú E. egy csoportba ke- leghasoulóbbak az egymás mellé írott E. Ha a
rüljenek. E csoportosítás alapjául az az összefüg- táblán a B és
között egy ferde vonalat húzunk,
gés szolgált, mely az E. sajátságai és azok atom- az ettl balra es E. általában pozitivok, a jobbra
súlya között fennáll. Már Döbereiner 1829. ez esk negatívok. A jellem annál határozottabb,minél
alapon az E. egy részét hármas csoportokba, ú. n. távolabb esik az illet elem ezen vonaltól. Az
Iriadok-ha, osztotta. Bz alapon az osztályozást Pet- ehhez közel es E. határozatlan jellemüek. Mint
tenkofer és mások tovább fejlesztették, míg New- már az eddigiekbl is látható, az E. legjellemzbb
lands, de különösen Mendelejeff és L. Meyer egy- sajátságai, a vegyérték és a jellem, az illet B.-nek
mástói függetlenül (1869) összeállították az E. a táblán elíoglalt helyébl kiolvasható. Azt pedig,
ama csoportosítását, melyet az E. természetes hogy az elem a táblán melyik helyre kerül, az
rendszerének w.periodmos rendszer-nek nevez- atomsúly szabja meg. Az atomsúly és az elem
nek (1. a táblát). E rendszer, mely mai alakjában jelleme között tehát összefüggés áll fenn. Amint
bály alapján,

:

W

-33

—
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még

a Tisza magas vízállásakor is leve1905 végéig a befektetés 44,711
kor. Székhelye Németelemér. L. még Els eleméri
lecsapoló társulat.
Elemezés, 1. Elemzés.
Elemi, 1. Elementáris.
Elemi V. E.-gya7ita (növ. ). B névvel jelölik a
gyógyszerkönyvekbon a Resina E.-nek nevezett
gyantát. Állománya szerint lehet ez balzsamos,
lágy és merev az els zöldes, a másik sárgás, a
harmadik sárga vagy fehér. Minden E. eleinte
lágyas (terpentines), késbb az éterikus olajának
eUUanása következtében megkeményedik. Eredetük szerint többféle E.-fajtákat különböztetnek
meg: Manila E., állítólag a Fülöp-szigeteken
term Icica (Protium) Ahüo (Burseraceae) nev
fktól YSkló. Mexico-Yncatan v. nyugatindiai E.,
lesznek.
mely állítólag az Amyris elemifera (A.Plumieri)
3. E., az asztronárniában azok az adatok, amelyeknek segítségével valamely égitest pályáját és fajtól jön (L. Amyris). Brazüiai v. Rivo E., mehelyzetét e pályában bármely idpontra nézve ki- lyet a Braziliában term Icica (Protium) Icicaszámíthatjuk. Ezek az E, a következk 1. az riba szolgáltat. Guyana E., Ocumé E. stb. Az
ellipszis félnagy tengelye, vagy parabolánál a E.-t a flmeisz- és lakk-készítésben használják,
paraméter 2. a pálya hajlása az ekliptikához 3. kivált borszesz-lakkoknak és leginkább arra való,
az excentricitás 4. a fölszálló csomó hossza 5. hogy a flmeiszok és lakkok merevségét csöka perihólium hossza 6. az epocha közepes hossza, kentse. Orvosilag is alkalmazzák.
Elemi biztosítás, 1. Biztosítás.
(mely megadja, hogy az égitest adott idpontban
Elemi csapás, oly esemény, mely a természet
milyen helyet foglalt el a pályában), v. ehelyett
a perthélium-átmenet ideje. Üstökösöknél és boly- erinek (elemeinek) mködése folytán szokott bególoiál némelykor a közepes napi mozgást vagy következni. Amennyiben az E. hatása kell gona keringésidt is szokás megadni, melyek Kepler dosság által sem kerülhet el, az azáltal lehetetharmadik törvénye alapján a fél nagy tengellyel lenné vált teljesítés alól a kötelezett szabadul.
függenek össze. Ketts csillagoknál ez az összeElemi erk, a technikában a víz, szél, gz
függés nem áll fenn, azért ezeknél az utóbbi két ereje, melyet gépek hajtására használnak fel.
elem egyikét meg kell adni. Ketts csillagoknál
Elemi fogalom, a filozófiában alapfogalom
ezenkívül a pálya hajlását nem az ekliptikához, a. 0.).
hanem a fcsillaghoz vont látósugárra merleges
Elemi-gyanta, 1. IZetni.
síkhoz képest kell megadni. A csomó hosszát a
Elemi harcászat, a csapatok alakzatát, mozgapályasík és az utóbb említett sík metszésvonalá- tását és a fegyverek mikénti alkalmazását tár-

foutosabb fizikai és kémiai sajátságait e tábla
alapján megjósolta és a tények igazolták jóslatait.
Ugyancsak megfelel helyet találtak a táblán a
késbben felfedezett argon-csoport elemi, valamint a rádium és más E. is. Mindezen tények
bizonyítják, hogy e rendszer egészséges alapokon
nyugszik. Azonban még tökéletesnek nem mondható. Egyes E. helyzete (pl. Cu, Au stb.) nem teljesen felel meg sajátságaiknak, st bizonyos önkény is nyilatkozik meg egyes E. (K, Te) elhelyezésében. A tellur helyzetét W. R. Flint vizsgálatai
újabban (1910) igazolni látszanak, amennyiben
atomsúlyát 124"3-nek találta. Feltehet, hogy e
rendszer valamely magasabb rend törvénynek
folyománya, amelyet ha egyszer feUsmemi sikerül, e kisebb fogyatékosságok megszüntethetk

ségével

zethet a

belvíz.

;

:

;

;

;

;

;

nak poziciószöge helyettesíti.
i. E., 1. Galvánelem.
5.

E,

gyalja.

Elemi iskola, 1. Népoktatás.
Elemi ltér, a katonák lövöldéje, ahol azok
a lni tanulnak 200 lépéstl 6(X) lépésig terjed tá-

az Aristoteles tanítása alapján elterjedt

régi felfogás szerint

:

a

vlz,

a tz, a leveg és

volságokra.

föld.

Elemek kapcsolása,

kap-

Elemi mennyiség, 1. Elektron.
Elemi proj ekció-módszerek nevezete alatt fog-

Elementáris (lat.), elemi, a. m. az elemekhez,
különösen a tudás elemeihez, kezdetéhez tartozó.
Elementum (lat.) a. m. elem.
Elementumk, a nemes opálnak régi neve,
mi valószínleg arra vonatkozhatott, hogy régente
elemnek vagyis egyszer testnek tartották.
Elemér, régi magyar személynév, mely az
Árpádok korában Ilemer, Ilemyr, Dmer és Elemeres vagy Elemerus alakban is elfordul, st egy
1264-iki oklevélben a Vezekén nembeli Sikusd íla

laljuk össze az általános centrális projekciót összes
speciális eseteivel. Az általános centrális projekció-

«áZ meghatározott helyzetben adva van egy pont,C
mint centrum és egy sík, S mint képsík. Egy tetszleges térbeli pontnak, P-nek képét, P-t megtaláljuk
mint a CP vetít sugárnak metszéspontját a képsíkkal.
meghatározza képét P-t, de nem megfordítva; a P meghatározására a képen kívül

lev 1257 kataszt. holdnyi vizes terület lecsapolására. Erre a célra 20 km. hosszú csatornát és
egy szivattyútelepet létesítettek, melynek segít-

Egy tetszleges g egyenes

1.

Galvánelemek

csolása.

P

még más

adat

is

szükséges.

A projekciórendszert,

mely eddig csak a C és az 5-bl állt, kiegészítjük
Salamonnak, egy sopronvmegyei nemesnek ipját még egy egészen tetszleges U síkkal, melyet
Ilmar néven találjuk, ami arra mutat, hogy e név rögzött síknak nevezünk és melynek metszésvoalighanem összefügg a íinnek egyik mondai h- nálát az S síkkal ^vel jelöljük. A képsíknak tetsének, limarinennek s a permiek fistenének, In- szleges S pontja és a rögzött síknak tetszleges
maníak, vagyis Ilmamak a nevével.
Í7 pontja, képe S", illetleg ü' által teljesen meg
Elemér, közs., 1. Németelemér, Szerhelemér. van határozva, mert az S összeesik az íS'-tel, mlg
Elemóri lecsapoló társulat (második). Alakult az í/pont a CU' egyenes metszéspontja az £7 sík1897. a torontáli Németelemór község határában kal. A térelemek (pont, egyenes és sík) ábrázoaz egyenes ábrázolásíára vezetjük vissza.
a képsíkkal meghatározza nyompontjat S-et, a rögzött síkkal méghalását

—
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tározza rögzött pontját ü-t. A képslkban megadott
általában nemcsak a g kópét g'-t határozza
meg mint az iS ós L' összeköt vonalát, hanem

SésU

Elena
rületben,
dec. í-én

Eleolitszienit
(llena), város
(1905)

3151

Trnova bolgárországi kevászonszövéssel. 1877

lak.,

Fuad basa török vezér itt verte meg'
mint a képük által Dellingshausen orosz generálist.
Elenchusz (gör.) a. m. ellenbizonyítás, cáfolat,
teljesen meghatározott S és U pontok összeköt
össze- Aristoteles kifejezése, mellyel nem valamely bivonalát. Ha a g vetítösugár, akkor S és
esik. A tetszleges P-sík meghatározására két zonyításnak, hanem a bizonyítás tételének cáfolását
egymást metsz egyenes szolgál. A közönsé- jelzi. Ily cáfolat kétféle módon lehetséges vagy

magát a

térbeli

g egyenest

is,

V

:

.

ges centrális projekcióban a végtelenben fekv az ellentétes tétel igazságát bizonyítjuk be egyeslk szerepel mint U, a tetszleges g egyenesnek nesen, vagy pedig azt, hogy az illet tétel magarögzött pontja a végtelenben fekv pontja, ennek magával vagy egyik belle szükségkép követképe az egyenes iránypontja és az egyenest meg- kez tétellel ellenkezik (formai cáfolat). Most E.
határozó adatok a nyompont és az iránypont. Egy általában cáfolat, tehát a tétel bizonyítókainak letetszleges síknak rögzött egyenese a végtelen- rontása is. Elenchtika, a cáfolás elmélete. Ignoben fekv egyenese, ennek képe a sík irányvo- ratis elenchi, az a bizony ításbeli hiba, mikor ép
nala és a síkot meghatározó adatok a nyom- a fdolgot a bizonyításban mellzzük. E. jelent
vonal ós az irányvonal. A kivételes esetek itt még tartalomjegyzéket.
Elengedés, tágabb értelemben minden lemona képsíkkal parallel egyenesek és síkok. Parallel
projekcióban az egyenes és a sík ábrázolása nyom- dás valamely jogról, szkebb értelemben a hitepont és iránypont, illetleg nyomvonal és irány- leznek szerzdésileg megállapított lemondása a
vonal által azért lehetetlen, mert ott a centrum a követelésrl (elengedési szerzdés). Büntetés elvégtelenben fekv rögzött síkban fekszik. Ebben engedését 1. Kegyeiéin alatt.
Élénk (észt.) vagy eleven az eladás menete,
az esetben a meghatározás rendesen két parallelprojekció segítségével történik. De egy parallel- ha hosszabb kitérések, elmélkedések, nyugvás
projekció is meghatározott lehet, ha rögzött sík- nélkül gyorsan halai célja felé. É. a stílus, ha
nak bármely végesben fekv síkot veszünk leg- könnyed, játszi s az alakzatok (íigurák) haszná;

célszerbben és leggyakrabban egy a képsíkhoz lata következtében fordulatos.
Élénkítés (aviválás), a festiparban az a
parallel síkot.
Elemi szellemek. Középkori néphit szerint velet, melynek a megfestett kelmét alávetik, hogy
ama szellemek, melyek a négy elem fölött ural- az esetleg rajta lev tisztátlanító anyagokat elkodtak föld szellemei vagy gnómok, vízi szelle- távolítsák s a színt módosítsák. E célra kémiai
mek (undinék), légi szellemek vagy szilfek és tzi szerek, valamint mechanikai eszközök szolgálszellemek (szalamanderek). Paracelsus önálló ta- nak. A kelmét szappannal, alkáliákkal, savakkal,
nulmányt írt róluk. Ma is fontos szerepet játsza- klórvegyületekkel kezelik, a leveg és^ a meleg
nak a nép babonáiban. V. ö. Gönczi Ferenc, Ter- hatásának teszik ki. (L. még Csinozás.) Élénkíteni
mészeti elemek kultusza Göcsejben (Ethnograíla szoktak ásványi festékeket is. Itt élénkítésnek
ezeknek a festékeknek élénk szín, els sorban
1910. évf.).
Elemi szervezet, Brücke ajánlotta s ma szél- kátrányfestanyagokkal való átfestését nevez-

m-

:

tében használt szó a sejt élettani jellemzésére.
A mai felfogás szerint a sejt az él szervezeteknek az a legkisebb része, mely még mindazokat
az életjelenségeket mutatja, mint az egész szer-

zük.

Elenszarv

(qöv.), 1.

Éleny, az oxigén
neve.

Eleocliaris

vezet.

(1.

Platycerium.
helytelen régies

o.)

(növ.), 1.

magyar

Hdeocharis.

Eleolit (ásv.), a nefelin (1. o.) egyik félesége, amely
és összetett testek.
Elemózsia (a görög eleemoszinéböl, a. m. szá- a szemcsés kzetekben fordul el és fkép olajos
nakozás, alamizsna), a magyarban az alamizsna fénye révén van kitüntetve. Vegyi összetétele
nátronkáliimiszilikát, RgAlgSigOg^, ahol R a Na ill.
tárgyát, általában eleséget jelent.
arány többnyire 5
elemet jelöli. A Na és
Elemtan. Kantnál a Tiszta Ész kritikájának els
része, az, mely a megismerés elemeivel, alapvet, vagy 4:1; rendesen kevés Ca is van jeten. KeÜvegfóny,
alkotó részeivel, a szemlélet formáival s a tiszta ménysége 5'5— 6. Tömöttsége 2-65.
fogalmakkal (kategóriákkal) foglalkozik, míg az törése zsírfény. Zöldes, zöldesszürke, húsvörös.
E.-nal szemben a módszertan ez elemek alkalma- A vulkáni közetekben található. Norvégia Szibéria Ditró (Csík vm.), mindig mint az E.-szienitzását tanítja.
Elemzés (analizis), az oktatásban az az eljá- nek lényeges elegyrésze.
Eleolitszienit, szemcsés szövet eruptív kzet,
rás, mely a tanulók szemléletébl, tapasztalatából
indul ki (mondatból, tárgyból, jelenségbl) s azt amelynek lényeges elegyrészei az eleolit, alkáliapróra, részenként megílgyeltetve, azután újra fóldpát, amíibol, egirin és biotit. A járulékos elegyrendezve, egyesítve juttat az egésznek teljes meg- részek száma igen nagy titanit, cirkon, perowsértésére. L. Módszer.
E. a. zenében, a zenemü- kit, apatit, szodalitcsoport ásványai, cancriuit,.
veknek fként dallam-harmóniai, ritmikai ég for- vasércek, fluorit és számos titano-cirkonoszilikát.
ritka földeket tartalmazó ásványok csaknem kimai szempontból való taglalása. Más jelentsége
van ennek a fogalomnak viszont a szonátában vétel nélkül E.-ekben fordulnak el. Hazánkban
(1. 0.).
E. a logikában, 1. Analitika és ítélet; egy ponton fordul el az E., t. i. Ditrónál (Csík
a matematikában, \. Analitikai geometria és Anali- vm.). Nagyobb tömegeket alkot Krisztiánia közelében. Portagáliában, Braziliában és az Egyesültzis a kémiában, 1. Kémiai elemzés.

Elemi

testek,

1.

Egyszer

K

K

:

—

;

;

:

—

A

—

;

Elemz

mértan,

1.

Analitikai geometria.

Államokban.

•

—

Eleométer

Elephantiasis
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Fleométer (elaeoineter),& zsíros olajok fajsúlyá- sziklába vágott lépcs vezet fol a templomokba
A legnagyobb eltt egy kis terrasz van a bejárat
nak meghatározására való areométer.
Eleonóra (könyörületes), nöi név, viseli kö- alacsony és széles. Belsejében kezdetben 44 oszlop
zül nevezetesebbek: 1. Guienneiv. aquiiániai E., állott, amelyek máig 36-ra apadtak le felül megaquitánlai IX. Vilmos leánya, VTl. Lajos francia lapított gömbök szolgálnak díszítésül, a falakon
király neje, szül. 1132., megh. Fontevrault zár- kiUönböz faragványok láthatók. A templom végévolt, s férje, kit ll-i?. ben, a fbejárattal szemben. 6 m. magas melldában 12CMr. Könnyelm
hazánkon keresztül a Szentföldre is követett, szobor van, amely a lYimurti istent ábrázolja. A
visszatérése után 1152. elvált tle. Ezután Plan- nagy templomból minden oldalon kis, szintén a
tagenet Henrik herceghez, a késbbi n. Henrik sziklákba vésett udvarok láthatók balra egy kis
angol királyhoz ment nül, kitl öt fia s három kápolna-féle van, oszlopokból készült verandával.
leánya született. Fiai lázongása alkalmával ezek A nagy terem tetzetén és a falakon még láthatók
pártjára állt, miért a király börtönbe vetette, a festésnek maradványai.V. ö.Burgess, The K-x-k
honnan fia, Oroszlánszív Rikárd szabadította temples of E. (Bombay 1871).
Elepbantiasis, elefántkór, brbaj, midn a
ki.
2. E. Telizz, Martin Alfonz Tellez de Meneses leánya, I. Ferdinánd portngál király morgana- br az alatta lev kötszövettel együtt megvastaglétére szik, úgy, hogy a megtámadott te.strész bre vastikns neje, szül. 1330. Uralomvágyó
férje testvérei. János és Dénes ellen ármányokat tagságra és alaúcra nézve az elefántbórhöz hasonló.
sztt, hogy ket eltegye láb alól s férje halála A név azon idbl származik, amikor az orvasok
;

;

n

;

—

n

ntán az uralmat a maga részére biztosítsa. Terveinek elmozdítója Andeiro gróf volt. Ferdinándnak 1383. bekövetkezett halála után ugyan kezébe
ragadta a kormányt, de a rendek Ferdinánd féltestvérét. Jánost tették kormányzóvá, ki Andeirót
megölte. Erre E. vejéhez, kasztiliai Henrikhez menekült,ki
Valladolidba zárdába vitette,hol B. meg

t

(mint

pl.

az arabok) egyes brbetegségeket az

állatvilágból vett képekkel h^onUtották fesae
(Fllephantiasis arabum).
hasonlatosság fleg a
végtagokra és pedig az alsó végtagokra vonatkozik, a comb s az alszár a rendldvíili megvastagodás következtében elefántlábhoz hasonlíthat,

A

míg

— brének
—

viszont az arc

rendkívüli

m^-

(poklosságban szenvedknél)
Eduárd portugál király leánya, IH. vastagodása által
Frigyes német császár neje, szül. 1-437., megh. 1467 az oroszlánéhoz hasonló kinézést nyerhet (Leonszept. 1. Emlékezetes azon jellemz tettérl, hogy tiasis). Ajz B. a férfi-, valamint a ni nemzrészemidn közömbös féige Holzer Farkas bécsi kama- ken is elfordul. B betegség rendesen valamely
rás eltt szégyenletesen meghódolt, kis fiát, Mik- krónikus (idült) brbetegségnek következménye
sát megeskette, hogy annak idején férfiasabban és ott fejldhetik, ahol hosszantartó s gyakran isis

halt.—

3.

E..

I.

—

fog viselkedni.
4. E., Nagy Emánuel portugál király 3-ik neje, V. Károly császár nvére. Emánuel
halála után (1526) I. Ferenc francia királyhoz ment

nül.

—

5.

E. Magdolna. Fülöp Vilmos

pfalzi

választófejedelem leánya, I. Lipót császár ós magS^ar király felesége, szül. 1655., megh. 1720 jan.
19'. Fia, I. József helyett az örökös tartományokban egy ideig kormányzott. ÁUítlag
írta alá
a szatmári békekötést is I. József helyett, ki
már akkor himlben meghalt, de halálát eltitkolták.
6. E., estei hercegn, Tasso pártfogója és
meghitt barátnje, ki iránt a költ szenvedélyes
szerelemmel viseltetett. L. Tasso. —7. E. Krisztina, IV Keresztély dán király és
Krisztina leánya, Corflz ühlefeld felesége.
8. Osztrák E., I. Jakab skót király leánya, 1449-ben
ment nül Zsigmond osztrák fherceghez. Meghalt 1480.
Eleonorit (ásv.),a beraunitnak kristályos változata. Egyhajlású, vörösbarna, sötét jácintpiros
kristályok. Képlete 2FePO,.Fe(OH),-|-2^H,0. Lelhelye Bieberés Rothláufchen (Németország),St.
Benigna (Csehorsz.) és Scheibenberg (Szászorsz.).

—

.

Mnk

—

métld

lobok következtében az egész br állandó
izgalomnak van alávetve és a rendes, ^ószs^ee
állapotba való visszafejldés nem jöhet léö«. Dyen
bántalmak a njörkmirigyek lobosodásával járó
kóros állapotok, továbbá az orbánc, a hosszasan

tanó ekcéma, Lupus, Scrophtdosis is szolgáltathatnak okot a brvastagodásra, de ezen utóbbi két
bántalomban a túltengés csak kis területre szoritkozik. Az B.-nál a bór mindig feszes, helyenként
fényes és sima, helyenként göbös, dudoros. A folytonosan tartó lob. fleg ahol brfelületek egymással érintkeznek, nedvszivárgással jár, minek folytán ott pörkök és varokból álló felrakodások képzdnek. Helyenként még fekélyek is támadnak ée
kell ápolás és tisztítás hiányában búz fejldik.

Nagyfokú E. a megtámadott testrésznek mozga^

hatóságát is gátolhatja és ha a bántalom néhány
évig eltart, akkor nem is képzelhet, hogy az
illet testrész rendes teriméjét visszanyerje.
A bántalom a mi éghajlatunkban ritkább, mint
a forró ^öv alatt Afrikában, jelesen Egyiptomban. Tuniszban nagy számban fordul el az E.,
mely ha a nemz részekre kiterjed, néha teljesen
Eleoptén, 1. lUó olajok.
meggátolhatja a nemi érintkezést. Az E. gy<^7íEleos (gör.), a szánalom megszemélyesítése, tásáról csak heveny esetben lehet szó, ha az orbánmelynek Athén piacán oltára volt.
cos v. izzagos alapbántalom tüneteit és követkeaEáep, Debreczenhez tartozó puszta Hajdú vm.- ményeit megfelel kezelésben részesítjük. Ha
ben,'(i9oo) 660 lak.
azonban a bántalmat magára hagyjuk, a szövetek
Elephanta (Elefanta, Elefánté, a benszülöt- túltengése állandó marad. Az alapbántalom kezeteknél Garapuri, barlangok városa), kis sziget lése mellett sikerül néha
a további szövettúltengést
ÉU-India nyugati partja meUett, 6 km.-nyire állandó nyomókötéssel megakadályozni. Egyee
Bombaytól. A portugálok azon óriási köelefánt- esetekben megkisérlették a végtagot ellátó nagy
ról nevezik így, amely a parton állott,de az angolok vererek
és az idegek alákötése által a szövetek
késbb Bombayba vitték. A partról 3— 400 széles, táplálkozását csökkenteni, de el tekintve ezen eljá:

Glephantidae
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-

Eleségrnövény

rások veszélyességétl, kell eredményre sem keken lakó görög államok és makedóniaiak vetszoktak vezetni.
ték át. A rómaiak az elefánttal a délitáüai görög
Elepliantidae, az ormányosok alrendjének gyarmatokkal való harcban ismerkedtek meg,
«gyik családja, melynél a metszfogak hatalmas mikor Pyrrhos epyrosi görög király elefántokat
agyarakká fejldtek, a zápfogak igen nagyok és hozott Itáliába. Késbb Hannibál is használta ket
a fogváltás úgy megy végbe, hogy az új fog az a 11. pún háborúban.
eltte levt lassanként kitolja. Az E.-nek 4 kihalt
Elepltas, 1. Elefánt.
E. primigenius, 1.
és 1 ma is él nembe tartozó 62 faja ismeretes. Mammut.
Legrégibb képviseljük az egyiptomi fels-eocénElérés esetére szóló biztosítás, 1. Biztosítás.
bl nagy számban elkerült Palaeomastodon. A
Elernyedés, 1. a. m. elfáradás (1. o.); 2. az
többi kihalt nemek (Tetrabelodon, Mustodon, izom tónusának csökkenése, kb. egyértelm a
Stegodon) képviseli a miocénbl és a pliocónból megnyúlással.
ismeretesek, jóllehet egyes Mastodon-taiok az
Éles (azeltt: Osztró), kisk. Ung vm. szobamerikai, két Stegodon-tai pedig az indiai pleisz- ránczi j.-ban, (1910) 456 tót lak., u. p. és u. t. Szobtocén rétegekben is elfordulnak. A napjainkban ráncz.
mindössze 2 él fajjal képviselt Elephas-nem a
Éles (Elus), Árpádkori magyar személynév,
pliocónban gyökerezik s legnagyobb elterjedtsé- nyilván a. m. éles.
gét a pleisztocénban érte el. Magyarországról a
Éles (Elus) János, 1. Károly király pártjának
kihalt nemek közül csak kett (Tetrabelodon, egyik elszánt vitéze. Midn Drugeth Fülöp, SzeMastodon) ismeretes. Budapest környékének pes és Abauj fispánja, a késbbi nádor, 1312.
plioeén rétegeibl rendkívül szép Mastodon-ma- útjába állt Csák Máté Szepességet pusztító hadáradványok vannak a kir. földtani intézet mú- nak, de elle kénytelen volt megfutni, e futásban
zeumában. A szorosabb értelemben vett elefánt- Drugethnek É. volt megmentje, mert saját lovát
félék közül a mammut (Elephas primigenius engedte át neki s ezért kapta a tornavmegyei
Blumenb.) a pleisztocénban egész Európában, Egerszeget. V. ö. Pór A., Csák Máté, 124. 1.
Ázsia és Amerika sarkvidéki részein (SzibériáÉlesbedik a szél (aém. schralen, ol. scarban, Alaskában, Észak-Kanadában), az Egyesült- seggiare, franc, refuser, ang. to scant), midn
Államokban, Kaliforniában és Mexikóban el volt élbbrl jön, tehát kedveztlenebb lesz, úgy hogy
terjedve. Szibériában jégbefagyott tetemeit is ta- a vitorlákat élesebben, rézsútosabban kell állílálták. Nálimk közönséges a m. kir. földtani in- tani, st bármily éles állítással i,s a kitzött iránytézet múzeumában közel teljes csontváza látható, ban már nem lehet vitorlázni. Éles szél tehát az,
mely Zalaegerszeg vidékérl való. A mammut a mely mellett a hajó kitzött irányát már nem
pleisztocén ember kortársa és üldözött vadja volt. tudja megtartani.
Hazánkban Tatán kerültek el maradványai emÉlesd, kisk. Bihar vm. É.-i j.-ban, a Sebes-Körös

—

;

beri

kszerszámok és tzhelyek

mellett.

A

pleisz-

tocén idszak idsebb rétegeire jellemz faj az
E. antiquus Paleoner, mely Marokkótól Angliáig
sok helyütt elfordul, de nem olyan gyakori, mint
a mammut. Ez a faj a fels plioeén-kori E. meriáiowafeNesti- vei átmenetek révén szorosan összefügg.
Elephantine, a Nilus egyik szigete, 1. Elefantine.

Elephantis, Rómában az els császárok korában élt görög költn, kit prózai és verses müveinek szemérmetlen hangja tett hírhedtté. Tiberius szerette

ket

olvasni.

Reánk semmi sem

maradt bellük.

Elepbantopus

L.

(növ.,

a.

m.

elefántláb),

völgyében, melynek legcsinosabb s élénkebb
községe, (1910) 2324 magyar lak., a járási szolgabírói hivatal székhelye; van járásbírósága és adóhivatala, bihar-körösvölgyi takarékpénztára, 2 hitelszövetkezete, gzmalma, közkórháza, vasúti állomása,posta- és táviróhivatala.Kereskedelme igen
élénk. Á feketeerdi üveggyárral telefon köti össze.
Lakói jelentékeny agyag- és kipart znek, melyre
a révi agyagot használják fel. É. Batthyány Józsefgrófbiharvármegyei uradalmának központja,
szép kastéllyal. Közelében egy magas szikla tetején láthatók Sólyomk (1. 0.) régi várnak romjai, kápolnával s a Batthyány grófok sírboltjával.
A Körös partján régi templomának maradványai
láthatók. V. ö. Hegyesi Márton, Élesd és vidéke
(Nagy- Várad 1890) K. Nagy Sándor, Biharor-

fészkes növény. 16 faja közül az E. scáber L. az
egész föld meleg vidékein elterjedt, a többi tropi- szág, 1. k. (u. 0. 1884).
kus amerikai. Ével füvek. A nevezett fajt BraÉlesdlck (azeltt Lok), kisk. Bihar vm. élesdi
ziliában erva da coUegio vagy fuma bravó név j.-ban, (1910) 1507 oláh lak., u. p. és u. t. Rév.
Élesdszurdok (azeltt Szurduk), kisk. Bihar
alatt borogatáshoz és asztmatikus láz eUen használják.
vm. élesdi j.-ban, (1910) 639 oláh lak., u. p. és u. t.
Elephantus (gör. IXe'cpa;), az ókorban hasz- Meztelegd.
Eleségnövény v. tápláló növény (3 képmelléknált hadi elefánt. Erre a célra leginkább a könynyebben megszelídíthet indiai elefántot hasz- lettel), melyet az ember táplálóknak használ, naaz gyon egyenetlenül van a föld kerekségén elszórva.
nálták. Ezt a következképen szerelték fel
elefánt hátára rendszerint egy 2— 2Va m-ig ter- Legtöbb és legváltozatosabb E. a trópusok vidékein
jed magasságú fabódét ersítettek, melybe 2—3 terem, ellenben a sarkövnek a moszaton, zuzmón,
nyilas ember húzódott. Az elefántok nagy testük gombán s kevés ehet bogyón kívül alig van nefolytán kitnen beváltak gyalogos hadoszlopok vezetesebb odavaló B.-e. A mérsékelt földövön
szétszórására. Nagy Sándor korában minden kis a nyugati félteke a keletivel, az E. -ékre nézve, nem
emitt pedig a keleti meg a nyugati
indiai fejedelemnek volt 20—40 hadi elefántja. mérkzhetik
Ezt a szokást késbb különösen az északi vidé- táj a középs résszel szemben messzire marad.
;

:

:

:

;
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Kassavcbokor (Manihot ntilissima).
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Eiesígnövényekt cikkhez.
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Európa mai legnevezetesebb E.-e t. i. csaknem
kivétel nélkül eredetileg arról a foldról ered, amely
a Perzsa- és Arab-tengeröböl, a Földközi-,Kaspi- és
Fekete-tenger közé esik. Soknak vad alakja már
ismeretlen, sót ha még ma ékie is, kevésbbé jólzü v.

nem élvezhet, csak

termesztés folytán lesz ilyen.
E. száma mintegy 1000-re rúg, s ha egjTeinásra mindegj-iknek csak 10—12 fajtát tulajdooitimk, akkor a változatosság a 10,000-t túlha-

Az

laaja.

ügyenKeni van

—

Eleskö

—

Elésmester

—

toka ma csak csekély maradványa áll fenn.
2.
E. vára, Borsod vármegyében Miskolc közelében
állott, a XIII. sz.-ban a Miskolc nemzetség építtette. 1365-ben csere útján a király kezére jutott.
Ekkor pusztulásra hagyták, javait pedig a diós;

gyrihez

-
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Éleszt

holott a borvirág (Mycodermavini) és a virág-E. -k
(Villia- és Pichia-É.-k) igen hamar vastag hártyát alkotnak.

A

természetben igen sokféle É.-gombát talá-

csatolták.

Élésmester (ném. Proviantmeister, Bottélier,
ol.

dispemiere,frsLnc.,

ward), a hajókon

commis aux vivres, ang.

ste-

az élelmiszerek beszerzésével és kezelésével van megbízva és a legénységi kantint kezeli. Hadi hajókon ezen hivatalaz, ki

nak teendit egy magasabb rangú altiszt végzi,
az 0. m. hadtengerészetben o célra az altiszteknek külön ágazata van, melyben a legmagasabb
rendfokozat a törzs-É. Szigorú kötelessége az
élelmiszerek minségérl és mennyiségérl naplót vezetni. Személyszállító hajókon általánosan
elterjedt az ang, steward elnevezés.

Élesmosó, É.-fü, E.-fenyér

dwv.),

1.

Andro-

Toogon.
1. Éléskamra.
Éleszt, a szeszes erjedés erjeszt anyaga,
mely mint a bor, illetve sör erjedésekor képzd

Éléstár,

sárgásszürke

üledék (sepr) régóta ismeretes.
hólyagokhoz hasonló
egysejt növény. Mindenik B.-sejt áll sejthártyából, mely a sejttartalmat körülzárja. A sejtben sötét szemeeskóket és apró, világosabb testecskéket (vakuolák) láthatunk. Az B.-sejt akként
szaporodik,hogy a sejten elbb kis dudorodások
leánysejtek
nnek, melyek csakhamar akkorák, mint az eredeti anyasejt és az anyasejttl elválnak, vagy változatos alakú füzéreket, ágasbogas képleteket alkotva, összefüggésben maradnak.
A szaporodásnak ezt a nemét sarjadzás-nok
nevezik. Az É.-gombák zöme erjedés közben rendesen így szaporodik, de egyes B.-fajok hasadás
útján szaporodnak, mint a baktériumok. Ez esetben a sejt megnyúlik és közepén válaszfal képzdik, mely eleinte közös, majd szétválik. így
egy sejtbl lesz kett, kettbl négy és így tovább
(1. az 1. ábrát). így csak az életers ú. n. negatív
sejtek szaporodnak. Ha az életers É.-sejtek a táplálkozásra nézve sanyarú viszonyok közé jutnak,
pl. télen a
szöllö talajában, akkor egy részük
nem pusztul el, hanem a sejt belsejében apró sejtekhez hasonló képzdmények, endospórák vagy
aszkospórák keletkeznek (1. a 2. ábrát). Ezek a
spórák kedvez viszonyok közé jutva, ismét úgy
viselkednek, mint egy-egy anyasejt. Hansen és
mások megfigyelték, hogy az így vadon él B.-k
a talajban telelnek át, gyümölcs érésekor a megrepedt gyümölcsök vagy egyes fák édes nedvébl (pl. megsérült cserfa kiöml váladékából) táplálkozva, a spórákból egy-egy új anyasejt keletkezik és ilyen helyeken egész É.-telepeket találhatunk. A valódi E.-gombák
a Saccharomycemind olyanok, hogy ilyen spórákat alkotsek
hatnak, s ebben lényegesen különböznek a többi
É.- és penészgombától. A spórák száma 1—8 közt
változik, leggyakoribb a 2, 3 és 4 spórát tartaltalmazó sejt. A kierjedt folyadék felületén az É.
gyakran borvirághoz hasonló hártyát alkot, mely
górcs alatt nézve megnyúlt szótágazó sejtekbl
áll. Ez azonban csak több hét elteltével képzdik,

Górcs

alatt nézve, apró

—

—

—

—

1.

ábra.

Az éleszt szaporodása: a hasadás,
b sarjadzás útján.

lunk, melyeket botanikailag és élettanilag megkülönböztethetünk. Ezek közül a természetes fajki választás alapján fejldtek ki az erjedési ipa-

2.

ábra.

Az endospóraképzdés menete
és különböz alakja.

rokban használt sör-, szesz- és bor-B.-fajok. Mind
a három É.-faj szeszes erjedést okoz, vagyis az
egyszer cukrokat alkoholra és szónsavra bontja
következ képlet értelmében
CgHjjOe
cukor

= 2C^U^0
alkohol

-j-

2C0i,

szénsav.

—
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A sör- és szesz-É.-fajok közt vannak olyanok, jesztkádak felületén úszik. A habos É.-takarót
melyek az erjed folyadék felszínén gylnek lefölözik, vízzel kimossák, a törkölyrl leszrik,

centrifugákon a víz zömétl elkülönítik és szrsajtókban kipréselik. A centrifugák nélkül dolgozó
dék alján ülepszik le, ezeket fenéken erjed É.-k- gyárak mintegy 30", o vagy még több burgonyanek nevezik. Az É.-fajok egymástól sok hatásuk- keményítt kevernek az E.-höz, hogy sajtolásra
ban különböznek vannak olyanok, melyek ala- alkalmassá váljék. Ilyen módon az É.-termelési
csony (4— ó^ C), mások magas (15— 20«C) hmér- hányad (Ausbeute) 137o- Az új szellöztetési eljásékletet kedvelnek, vannak sok, illetve csak ke- rás abban különbözik a régi eljárástól, hogy a
vés alkoholt termelk, némelyek savak iránt cefrét elbb megszrik, savanyitják és, erjedés
érzékenyebbek mint mások, egyes fajok azzal közben levegt préselnek belé. Ezzel az É. szapotnnek ki, hogy igen gyorsan szaporodnak. Az rodását lényegesen elsegítik. Az új eljárással
É. szaporodásához a leveg oxigénjére van szük- 30»/o É.-t is állíthatunk el. Ma a préselt É. gyárség. Ezért, ha az É. szaporodását akarjuk el- tásához nincs szükség keményít hozzákeverémozdítani, akkor bven kell levegvel ellátnmik. sére. Ezéit az újabb törvényes rendelkezés érDe ilyenkor kevés alkoholt termel. Az E. szapo- telmében (a földmívelésügyi miniszter 1911. évi
tápláléki-a van szükség. Az É.-nek január hó 3-án 97,700/1910. sz. a. kiadott renderodásához
különösen szón, hidrogén, oxigén, nitrogén, kén, \ete)(ttiszta szesz-E.» felírással csakis keményítt
foszfor, kálium elemekre van szüksége. Eze- nem tartalmazó tiszta préselt szesz-É.-t szabad
ket részint szerves vegyületekbl, részint szer- forgalomba hozni. A sör-É.-t szesz-É.-vel keverni
vetlen sókból veszik fel. A gyakorlatban rendesen tilos és csak <!SÖr-É.y> névvel hozhatják forga— a cukort nem tekintve
a nitrogén és fosz- lomba. A rendelet megengedi a szesz-É.-höz legfeljebb 30'Vo kepiényítónek hozzákeverését, de
for pótlásáról kell gondoskodni.
Az iparban és háztartásban használt B.-fajokat ezt csak vkevertÉ.v névvel hozhatják forgalomba.
V. ö. Vázsorm Lajos, Az alkoholos erjedés kézigyakorlatilag négy csoportba oszthatjuk ú. m.
bor-, sör-, szesz- ós préselt-É. A bor-É. a Sac- könyve Klöcker Albert, Die Gárungsorganismen
charomyces ellipsoideus fajtáiból áU, sokszor tisz- in der Theorie und Praxis Jörgensen A., Die
tátlanítva a eitromalakú apró sejtú apiadcUus Mikroorganismen der Gárungsindusírie InndÉ.-fajokkal. Utóbbi, ha a borban ersen elszapo- ner P., Mikroskopische Betriebskontrolle in den
Wortmann I., Die wissenrodik, a bor gyakori megzavarodását okozza. A Gárungsgewerben
különféle fajborok seprjében sok különböz bor- schaftliche Grundlage der Weinbereitung und
É.-t találunk. Ha ezek közül a legjobbakat kivá- Kellerwirtschaft.
Élesztgombák, l. Erjeszt gombák és Éleszt.
logatjuk és elszaporítva a must erjesztésére ezeÉlesztpor a. m. sütpor (1. o.).
ket használjuk, akkor tiszta erjedést ós állandó
Éleszt salak (koh.), képzdik a vaskészelészamatú bort kapunk.
A sör-É. a Saccharmnyc^ cerevisiae különböz nól, midn a leveg behatása alatt a vas egyrésze
fajtáiból áll, de a, faj sör-E.-k közt gyakran talá- oxidálódik és a benne volt tisztátalanságokat ellunk ú. n. twZ.--E.-ket, melyek szintén Saccharo- salakosítja. Az éleszt v. készel salak nem igen
mycés fajok, de a sör-É. -ti eltér tulajdonsá- folyékony, lassan mereved, vasszürke, fémszín
gúak és a sör ízét, szagát, tartósságát veszélyez- és nehéz.
Élet. Az emberiség bölcsjétl kezdve naptetik. Ilyenek a Sacch. Pastorianus, intermedius,
validtis, turhidans stb. Ez esetben is, ha kivá- jainkig az É. és a halál kérdése volt az, ami leglasztjuk a megfelel sör-É. fajt és azt tisztán el- jobban foglalkoztatta az emberi agyvelt,; a legszaporítjuk, ezzel erjesztve tiszta zamatú és ál- bizarabb hipotéziseket állították fel az É. megmagyarázására, a legmesszebbmen spekulációklandó söröket kaphatunk.
A szesz-É. nagyrészt szintén a SaccMromyces kal igyekeztek ahhoz közel jutni, de dacára az
cerevisiae családjába tartozik. De újabban nálunk általános érdekldésnek, a kérdés végleges megegyre nagyobb elszeretettel használnak kipróbált oldásától ma is igen távol állunk.
A mai experimentális irányú É.-tan arra töretokaji bor-É.-ket.
A préselt É. a szesz-É.-fajpk közé tartozik és kedett, hogy az É. feltételeit, alakjait, jelenségeit
a kenyérsütésre vagy más É.-tészta készítésére megállapítsa ós ebben az irányban nagy s gyahasználják. Régi idben e célra a sör-É, -t használ- korlatí értékkel biró eredményeket sikerült elérták. De amióta a söröket komiózzák, a sör-É. nie. Ami azonban az élet lényegét és keletkezését
komlóíz, a azesz-É.-nek pedig alkalmas módon illeti, még épúgy hipotézisekre vagyunk utalva,
való kipréselése útján kapott préselt É. tartósabb mint azeltt.
«s használata kényelmesebb. Ma a préselt É.-t
Nehézségekbe ütközünk már annak a megállagyakran keverik sör-É.-vel, mert ez olcsóbb, vagy pításánál is, hogy voltakópen mit nevezzünk élszaporítják keményítvel. A nálunk jelenleg ér- nek? A primitív emberek mindent élnek tartotvényes törvényes rendelkezés értelmében ez a ke- tak, ami mozgott így élnek tartották a meteoroverés filos.
kat, a napot és holdat stb. Azután más és más
Az É. gyártása. A kenyérsütéshez használt É.-t sajátságait jelölték meg az él szervezetnek, mint
ma két eljárás szerint készítik a rég (bécsi) és az É. kritériumát, természetesen helytelenül, mert
az új (szellöztetési) eljárással. A régi eljárás azon nincsen az élszervezetnek egyetlen sajátsága
alapszik, hogy a gabonacefrót megsavanyítva sem, mely egymagában elegend volna ahhoz,
szesz-É.-vel addig erjesztik, mlg az É. szaporo- hogy az É.-telen testektl megkülönböztesse tadása befejezdött, ekkor az É. a törköllyel az er- lálunk É.-telen testeket is, amelyek mozognak.
össze, ezeket felszínen erjed É.-knek nevezik.
rendes sör- és bor-E. (borsepr) az erjed fo)ya-
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;
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vagy ht fejlesztenek stb. Az B.-re éppen mindazoknak a folyamatoknak összesége jellemz, amit
az ú. n. él lényeknél találunk ezeket a folyamatokat az jellemzi, hogy fizikokémiai szempontból
állandók (stationárek); igen nagy mértékben meg
van az a tulajdonságuk, hogy önmagukat fentartsák, s hogy önmagukat folyton változtassák. Igen
jellemz továbbá mindenre, ami él, a halál.
;

Elet

anyag természetére az anyagforgalmi végtermékekbl vontak következtetést ugyanis mivel a
végtermékek között mindig N tartalmú anyagok
;

mivel az él szervezetben az egyetN tartalmú anyag a fehérje a vizsgálók egybehangzóan azt a véleményt vallják,
hogy az él szervezet anyagforgalmának központját valami fehérjeszer anyag képezi, amit
Mindazokat a jelenségeket, amelyeket mint az Pílüger a hullából is elállítható holt fehérjével
éllényekre jellemzket ismerünk, É.- jelenségek- szemben él fehérjének, Verworn pedig hiogénnek nevezzük. Ezeket fölosztjuk általánosakra, nek nevezett. A biogón bomlásában az oxigénnek
amelyek minden él lényen megtalálhatók (táp- is jut szerep ugyanis az anyagforgalom a körlálkozás, szaporodás, ingerlékenység stb.) és spe- nyezet oxigénjének folytonos fogyásával, s a
ciálisokra, amelyek csak bizonyos éllényeknél szénsavtartalom megszaporodásával jár karöltve;
fordulnak el (vérkeringés, vizeletkiválasztás, oxigénmentes környezetben az anyagforgalom
stb.). Általában az összes É.-jelenségeket, úgy az
csökken, illetleg meg is szünhetik. Ezért az
általánosokat, mint a speciálisokat 3 csoportba anyagforgalom lényének a biogén folytonos oxioszthatjuk, az É.-jelenségeknek ezt a három cso- dációját tartják.
portját minden éllényben megtalálhatjuk ezek:
Az É. -jelenségek magyarázatában két felfogás
az anyagforgalom (idetartozik a táplálkozás, uralkodik 1. a monisztikus, amely szerint az élk
emésztés, fölszivódás, lélegzés, nedvkeringés, világában ugyanazok az elvek és törvényszerstb.), az energiaforgalom (mozgás, hfejlesztés, ségek érvényesülnek, mint az anorganikus világelektromosság, fénytermelés, ingerlékenység) és ban, 1. bvebben Monizmus; 2. a dualisztikus, az
az alakforgalom (fejldés, növekedés, szaporodás). elbbi felfogás ellenkezje ide tartozik a VitaAz É.-jelenségeknek ez a három csoportja volta- lizmus és Neovitalizmus tana (1. Vitaiizmus).
képen az élszervezet három karakterisztikumáMint minden folyamatnak, úgy az É.-nek is
nak, jellegének, az anyagi v. kémiai, a dinami- megvannak a maga feltételei, melyeknek föltétkai es az alaki jellegének változásából áll.
len egybejátszása szükséges ahhoz, ^ogy valahol
Az él szervezetek alaki (morfológiai) jellegé- É. legyen. Ezeket a feltételeket 1. Életfeltételek.
nek meghatározásával az anatómia és hisztoló- Az É.-feltételekkel szoros kapcsolatban áll az a
gia foglalkozik megállapították, hogy minden kérdés, hogy a földön miként keletkezett az É.
organizmus sejtekbl van fölépítve a magasabb- mert hiszen a föld fejldésében minden bizonnyal
rend, soksejt ezervezeteknél a munkamegosz- volt olyan idszak, amikor az É.-hez szükséges
lás folytán a sejtek differenciálódtak, s más és feltételek nem voltak megadva (pl. mikor a föld
más mködésük lépett eltérbe. Bvebben 1. Sejt. egész tömegében izzó volt). Erre a kérdésre terAz anyagi v. kémiai jelleg. A kémiai analízis mészetesen csak hipotézisekkel felelhetünk. A
kimutatta, hogy az él szervezetek alkotásában legrégibb és a legelfogadottabb hipotézis az sugyanazok az elemek szerepelnek, mint amelyek nemzés (Generatio spontanea v. aequivoca, Abioaz anorganikus testeket képezik azonban ezekbl genesis stb.). Eszerint a legels éllények a föld
az elemekbl egynéhány (szén, hidrogén, oxigén, fejldésének abban a stádiumában keletkeztek,
nitrogén, azonkívül kén, foszfor és vas, néha más amikor a viszonyok a víz cseppfolyóssá válásához
is) oly komplikált, magasrangú vegyületekben kedvezk voltak. Az els él organizmusok igen
fordul el, melyeket csakis az élszervezetekben, egyszerek voltak; testüket homogén fehérjeilletleg mint az élöszervezetek származékait ta- massza képezte, sejtmagvuk nem volt (Monerek)
lálhatunk meg. Ezek közt elsrendüek a fehérjék
mindamellett a ma is él legegyszerbb organizfehérjenélkül élszervezetnem képzelhetjfehérje musokhoz (pl. baktériumspórák) már igen közel
viszi a szervezet életében a fszerepet.
állottak. Ma már ösnemzést kimutatni a földön
Azonban mindaz, amit a kémiai analízis ki- nem lehet.
derít, szorosan véve csak az élszervezet hulláNémely vizsgáló szerint az É. keletkezése egyjára vonatkozik, mert hiszen a legcsekélyebb ké- általán nem probléma, mint ahogy nem képezi
miai beavatkozás is már megöli a sejtet. Az él probléma tárgyát az anyag keletkezése sem. Az
szervezet összetételét tehát indirekt módon kell É. is, az anyag is öröktl fogva létezik a világtanulmányoznunk meg kell vizsgálnunk azokat egyetemben az él csira folyton vándorol az
az anyagokat, amelyeket a szervezet fölvesz és egyik égitestrl a másikra s ahol a megtelepedékiad, azaz tanuLmányoznunk kell az anyag for- séhez kedvez körülményeket talál, ott továbbgalmát. Ez azonban már szorosan összefügg az fejldik, így jutott az B. a földünkre is, amikor
él szervezet dinamikai jellegével, mert minden az már megfelelen kihlt. így magyarázza az
anyagváltozás er változással is kapcsolatos. Az É. keletkezését a «Kosmozoon» elmélet eszerint
anyagforgalom két fázisra oszlik egyik az asszi- az él csira transzportját, vándorlását a meteorok
miláció, másik a disszimilácíó. L. Anyagforgalom. eszközölnék. Ujabban Arrhenius felfedezte, hogy
Az anyagforgalom magyarázatára ezideig csak az elektromagnetikus «sugárzásnyomás» különöhipotéziseket lehetett felálUtani. Mivel az anyag- sen alkalmas lehet a transzport közvetítésére,
forgalom lényegét az él anyag folytonos bom- s ezáltal a Kosmozoon teóriára újból felhívta a
lása okozza, felvették, hogy az anyagforgalom és figyelmet.
Egy harmadik, az É. folytonosságának teóriája
Így a többi életjelenség sarkköve valami rendkívül könnyen bomló, labilis kémiai anyag. Az (Preyer) abból a ténybl indul ki, hogy minden élö
is

vannak,

s

len lényeges

:

^
)

;

;

:

;

;

;

;

;

;

;

:

•

—

Elet

lény éltl származik. Ezért Preyer felveszi, hogy
az E. öröktl fogva van és az éllényekbl keletkezett az élettelen világ. Természetesen Preyer
kénytelen az él fogalmát olyan testekre is kiterjeszteni, amit nem szoktunk élnek nevezni
:gy pl. az a tüzes folyós massza, amely azeltt
roldünket alkotta, Preyer szerint szintén élt s ebbl az óriási éllénybl lehlése közben salakként
vált ki az élettelen anyag.

Az É. háromféle szempontból tekinthet

geo-

közetvédés. puszttnísés újraaikotús. Kzetvédésben kivált a növényi
^let vesz részt azáltal, hogj' a talaj lemosását megikadályozza (szomorú példái a növényzet kiirtásálogiai tényezként, szereplése

nak kivált

a

—
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:

mészk-hegységek, Görögország, a

Földközi-tenger partvidéke, a gömöri és tornai
iiegyláneolat)..\z E.-nek rontó hatásai a kzetekre
jelentékenyebbek, így a növények gyökerei vastagodásukkal a kzet repedéseit folyton tágítják, a
kzet tehát szétesik, porlik, a lekötött talajnedvesség és a korhadó növényzet szénsava pedig kémiai folyamatot idéz el, így tehát a kzet mállik.
Nem csekély számban pnsztít az állati É. is, így
némely echinusok s pholádok beforakodnak a leg-

keményebb kzetekbe is s ott nagy pusztítást visznek végbe (Bretagne, Saint-Matiiieu-fok, gránitban Echinus lividus Lam.). De geológiai hatása a
növény- és áUati életnek az újraalkotásban nyilvánul a legjobban. A turfaképzdés, a Bacillariaceák (Diatomaceák) és Lithothamniumok egész
rétegek képzdésére szolgáltatnak anyagot; a
Protozoák közül a globigerinák és radioláriák meszes és kovás páncéljai, az echinusok és spongyák
ti, de leginkább a tenger legtevékenyebb munkásai, a több száz fajt számláló polipok (korallok) felhalmozódott maradványai jelentékeny földeket képeznek (a globigerinák 3500 m., a radioláriák
^.500 m. mélységben is, a korallok csak 30—40
ni. mélységben). A melegövi tenger a korallszi2:etek fhazája, hol v. gátakat, v. atollokat alkot•;ak. Az atollok hazája a Csendes-tenger.

Elet elleni

Életbenlét vélelme,

1.

bncselekmények

HoUnaknyilvántíás.

Életbiztosítás, 1. Biztosítás.
Életbölcseség, azon szabályok és elvek, melyekhez a gjakorlati életben alkalmazkodnunk
kell. ha elégedetten akarunk élni.

Éietcsomó

(franc,

noeud vitai), Flourens által
a nyúltvelben, a cala-

leírt (1851. és 1859-ben),

mus scriptorius csúcsához közel fekv páros szürke
csomó, melyek elpusztítása rögtönös halált okoz,
Flourens azt hitte, hogy itt van az élet központja,
de azután a vizsgálódások kiderítették, hogy a
halál az itt fekv légzközpont elpusztítása miatt
következik be u. i. ha a légzközpontot elpusztítjuk, a légzés azonnal megáll, s a halál fulladás
miatt áll be. Ujabb vizsgálatok kiderítették, hogy
a légzközpont nem írható oly pontosan körül,
mint azt Flourens a noeud vitabiál tette. L.
LUegzés.
Életelixir. 1. Elixir.
Élet elleni bncselekmények. Az É. szabatos
körülírása és megkülönböztetése, habár az emberölés a legsibb bntett, csak az utolsó század vívmánya. A régi jogok v. egyáltalán nem, v. hibásan
különböztettek így a rabszolgaság korában a rabszolga megölése egyszer kártétel, tulajdonképeni emberölés csak a szabad ember megölése a
késbbi római jog az elkövetés módja, majd a
megolt személy ,s a tettes viszonya szerint tett
különbséget az É. között. Hadrianus óta a megkülönböztetés alapja, hogy a tettes megfontoltan
V. indulatosan cselekedett-e. A középkori jogok
súlyosabb É.-nek tekintik az alattomos ölést, ellenben enyhébben büntetik a nyüt harcban elkövetett ölést. Az egyházjog az öngyilkosságot
és a magzatelhajtást is emberölésnek minsíti.
:

m^

;

;

A

még ma

is divó megkülönismérveken nyugszik s
az É. körében legsúlyosabbnak tekinti a megfontolt, ennél enyhébbnek az indulatos, végül
legenyhébbnek az akaratnélküli vagy vigyá-

több tekintetben

böztetés,

mely

alanjri

zatlanságból elkövetett ölést, az olasz prakttía*-

a kenyérgabonanemek népiem gyjtneve, soktól (L 0.) ered, kiknek tanítását átvette a CaGabonaro/ww^. C.C.C.),ill. hazánkban I. Mátyásnak 1486.
Élet, 1. félhavi folyóirat, a modem eszméknek, évi 51. t-c,-e. A továbbfejldés során már teljesen a
Élet,

1.

különösen a társadalmi reformtörekvéseknek volt
szabadelv magyar közlönye 1891. alapította tíz
fiatalabb író s havonkint adta ki, elbb Katona
Lajos volt a szerkesztje, majd Vikár Béla 1895.
megsznt.
2. E., kat. iránj-ú szépirodaimi képes
hetilap, megindult 1908- karácsonykor; szerkesztje kezdetben Andor József volt, késbb Izsóf
Alajos, ugyanennek fszerkesztése mellett 1912.
jún. óta szerkesztje Pethö Sándor.
Életbalzsam. 1. Bahamum.
Életbeléptet törvény. Nagyobb törvényeket,
melyek a jognak meghatározott területét egységesen szabályozzák, É. mellett szokás életbeléptetni, mely a törvény alkalmazásának idpontjait, más törvényekhez való \iszonyát, más törvényeknek az új törvény következtében szükségessé vált módosítását, végrehajtásra vonatkozó
intézkedéseket és az átmeneti intézkedésekot is
tartalmazza. Példa erre az 1880. XXXVII. t.-c. a
magyar btkvek életbeléptetésérl, az 1 897. XXXIV.
t-c. a bnvádi perrendtartás életbeléptetésérl;
külön É. rendelkezik a Pp. életbeléptetésérl is.
;

—

;

szándék és a gondatlanság tisztult fogalmai szerint
vagyis lélektani alapon különböztetnek az emberölés esetei között, de e tényálladékon kíviü az É.
körébe vonják mindazokat a bntetteket és vétségeket, melyek az emberi életet veszélyeztetik,
ül. leend életet támadnak (magzatelhajtás). A
magyar Btk. alapján különbség tehetó a tulajdonképeni és nem tulajdonképeni É. között. Az

elbbi csoportba tartoznak az emberölés esemelyek ismét két osztályra különíthetk:
szándékos és gondatlan emberölés között téve megr
a szétválasztást a szándékos emberölés esetei :
a gyilkosság, az ú. n. szándékos emberölés, az indulatos emberölés, a megölt kívánságára elkövetett ölés, végül a gyermekölós. A nem tulajdonképeni E. körében négy sajátos tényálladékot sorol fel a Btk. XVin. fejezete, ezek
az öngyilkosságra való rábírás vagy ahhoz járuló segélynynjtás. az amerikai párbaj, a magzatelhajtás és
a kitétel. Ujabban ers törekvés nyilvánul meg
abban az irányban, hogy bizonyos általános ve-

tei,

;

:

szélyeztetések is ide soroltatnak.

Elet elleni törés
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Élet elleni törés, 1. Házassági akadályok és
Házasság felbo7itása.
Életer, a vitalisták által fölvett speciális erfajta, amely az élöszervezetekben történ, az élettelen világtól különböz összes folyamatoknak,

Életfeltételek

vize cseppjeit.

A mohamedánoknál

a hasonló va-

rázservel rendelkez Szidra- vagy Tvba-fa áll a
paradicsomi trón jobbján és Rizván óriás az rzje.
E különböz mondák beférkztek a keresztény
hagyományha s bellük alakult ki a Krisztus
az óletjelenségeknek magyarázatát adná. L. Vita- keresztfájának mondája. Ádám íla, Szét, a paradicsom tudásfájának egy galyj át kikönyörögte az
lizmus.
arkangyaltól, hogy haldokló atyját életre
Életfa. 1. É. V. az élet tkja (arbor vitae) a kisagyvel bels fehér állománya, amely a kisagy- keltse vele,do már késn érkezett. Erre az ágat a holt
vel közepén át ejtett Ádám szájába ültette, honnan kivirított s késbb
metszeten faszerüen el- Krisztus keresztjének szolgált anyagul. Az ágak
Mária leszármazását is jelkópeztéií s mint ilyen
ágazónak látszik.
«leszármazásfa» a középkor mvészi termékei
2. É. (aöv.), 1. Thuja.
3. E,. vallásos eredet között gyakran szolgált képeknek és szobroknak
asszír díszítmény. Köze- tárgyul. V. ö. Kampers, Mittelalterliche Sagen
pét pálmalevelekkel ko- vom Paradieso u. vom Holze des Kreuzes Christi
ronázott fatörzs képezi (Köln 1897)
Wünsche, Die Sagen vom Lebens-

rz

;

az 1. ábrát), melybl
jobbra-balra szalagként
(1.

egymásba fonódó galyak

nnek

ki a fonadék csomópontjait szintén pálmalevelek díszítik. Az asszír
;

domború müveken

for-

el

olyan É.-k is,
melyek törzsének jobb1. ábra. Életfa.
ra-balra vízirányos, egymással párvonalos, de leveletlen ágai vannak, az
ágak végérl pedig pálmagyümölcs csüng le. (1.
a 2. ábrát). Az
É.-k a kaldeai

dulnak

amaz idejébl szánnaz-

vallás

midn

nak,

az

élettelen tár-

gyak a kövek,
a fák, a hegyek
:

stb. vallásos tisz-

ábra. Életfa.

szír

m

domború

telet tárgyai vol-

tak.

Számos asz-

a fejedelmet ábrázolja, amint

az életfának áldoz. L. Élet fája.
Élet fája. A primitív embernek az a gondolata,
hogy körülötte minden látható lény és tárgy ép
maga, fejleszúgy lélekkel rendelkezik, mint
tette ki a fakultiiszt ; tartósabb volta, ismételt
megújulásai tavasszal vezettek azután arra, hogy
örök életet tulajdonítottak neki. Innen az összes
fejlettebb vallásrendszerekbe bekerült az É.-nak
fogalma. Az asszir-babiloni emlékek ükkanú-fája,
a kaldeus feljegyzések Ea fiitörzse, melyet sasfejü démonok riznek, a legkorábbi ily jelenség.

A féltett fát mindenütt szörnyek rzik akárcsak
a biblia tudásfáját (ez is ide tartozik) a kígyó.
Zarathusztra vallásában a «fák királya » az Albors
(Blboruz) hegyen
és Perverdin hs rzi, hogy
a megrontó Arimán hozzá ne férkzzék, nehogy
az örökéletet nyújtó gyümölcsök segélyével kiirtott gonoszait feltámassza. Az indus istenek a
kaivariksa bokor gyümölcseinek köszönik örök
ifjúságukat. Ugyané fogalmi kép található meg
a görögöknél itt is sárkányok rzik a Hesperidák almafáját. A germán svallás Iduna almafáját ismeri s az istenek (áz-ok) általa tartják meg
örök életüket. Az óegyiptusi Persea növény lombjai közül nyújtja Izisz istenn a holtaknak az élet
;

n

;

baume

(Leipzig 1905).
Élet fáklyája, mécsese, közismert fogalmi kép
az emberi életnek elfogyására. A haöonlat már a
görögök idejében szószerinti értelmet kap s egyes
ember életét összekapcsolja valahol rzött fáklya,
mécses stb. világító fényével és tartósságával. A
hagyomány egész Európa népmeséibe belekerült
s az ú. n. Meleager v. Halál koma mesetipusba
tartozik.Nálunk v. ö. Merényi, Eredeti népmesék
u. a. Eredeti népmondák! Arany-Gyulai, Népkölt. gyjt. I. h. Élet vize.
Életfeltételek. Az élet rendkívül komplikált
folyamat, melynek tudományos kutatása csakis
ugyanazon elvek szerint történhetik, mint minden más folyamaté, mely a természetben végbemegy. Ezek az elvek nem egyebek, mint hogy az
ember mindazokat a feltóteleket igyekszik fölkutatni, amelyek az illet folyamat létrejöttéhez
szükségesek. Természetesen, az ilyen rettenetesen komplikált folyamatnál, mint az élet, a feltételek száma is végtelen sok ezért az áttekintés
kedvéért csoportokba szoktuk osztani ket. Beszélünk 1. bels É.-rl, melyek az él lényben
magában kell, hogy jelen legyenek 2. küls É.;

;

:

rl, melyek a környezet által vannak megadva.
Mind a két csoportban megkülönböztetünk to-

vábbá általános

É.-et,

melyektl minden él

szer-

vezet léte függ, és speciálisokat, melyekre csak
egyes szervezeteknek van szükségük. Jelen esetben csakis a? általános É.-rl lehet szó.
1. Bels É. Valamely szervezet bels életfeltételei magukban foglalják az ólanyagnak összes
sajátságait és viszonyait. A bels É. mesterséges

megvalósítása mai napig még nem sikerült s
valószínleg még sokáig nem is fog sikerülni,
mert még igen sok bels életfeltételt nem is ösmerünk. Az ösmeretes bels É. részben kémiaiak,
részben fizikaiak, részben pedig alakiak.
a) A bels kémiai É. bizonyos kémiai vegyületek jelenlététl függnek. Ezek részben az élettelen világban is elfordulnak, ilyen elssorban
a víz, amely az él anyag 60— SO'/o-át teszi, továbbá bizonyos sók (nátrium, kálium, kalcium,

magnézium

kloridjai, foszfátjai, karbonátjai és
szulfátjai stb.), részben pedig olyanok, melyeket
csak az organizmusokban találunk ezek a fehér;

jék (a legfontosabbak) szénhidrátok és zsírok.
b) A bels fizikai É.-ek szorosan összefüggnek
az él szervezet alkotásában résztvev kémiai

fizikai sajáts^aivaL így pl. az élö anyag
folyós volta összefügg a vlztartaLmával. A víz
a zsírszer anyagok kivételével a többi anyaggal
részben valódi, részben koUoid oldatokat ad.
lipoid (zsírszer) anyagoknak
szerepük van,

anyagok

A

n^y

mert ezek semipenneabilis hártyákat (L Oszmózis)
képeznek, s ezáltal az éló szervezet oldatainak
oszmózis-nyomását is én'ényre juttatják. Ide tartozik továbbá az élö anyagnak, mint oldatnak, a
viszkozitása

is

(1.

o.).

nyoznunk
2.

(1.

Küls

o.)

J*,.

Ezek összefoglalják mindazokat a

küls körülményeket, amelyek

föltétlenül szük-

ségesek ahhoz, hogy valahol élet legyen. Ezek
a) Tápláló anyagok jelenléte. Mivel minden él
szervezetnek van anyagforgalma, természetes,
hogy az anyí^orgalom által elhasznált anyag
pótlásáról gondoskodni kell, ez pedig csak a táplálkozás révén lehetséges. A táplálékok közt meg
szokás különböztetni a tulajdonképeni táplálékokat a víztl és az oxigéntl. A tulajdonképeni
Táplálékok minsége változik az él szervezet
szerint a mennyiségét illeten azonban minden
szervezet megegyezik abban, hogy az élet hoszszabb ideig vafó fentartására feltétlenül szükséges, hogy a felvett táplálék az o^^?^ alkatrészekbl legalább is annyit tartalmazzon, mint
amennyi az anyagforgalom végtermékeivel a
Testbl távozik. Ha ez meg van valósítva, úgy a
szervezet anyagforgalmi egyensúlyban vanYha
a felvétel nagyobb, úgy a szervezet hízik, aminek legjellemzbb Tünete a rezerv táplálékok fölhalmozása ha pedig a táplálék nem fedi a kiadásokat, úgy a szervezet éhezik, s lassan elpusztul,
1. Éhezés.
A víz is föltétlenül szüks^es az élethez, mert
az él 8zer\-ezet anyagforgalmi termékei közt folyton vizet is ad le; ezt a veszteséget vízfólvét^Uel
keU fedeznünk. Ha a vizet a szervezettl megvonjuk, úgy az életmködését beszünteti. Ez még
nem jelenti az organizmus halálát, vannak szervezetek, melyek víz nélkül még igen sokáig elélnek Így baktériumok, növényi magvak 100 évig
is; a medveállatka (Makrobiotus Hufelandi), mely
az escsatornákban él, száraz idben úgy összeszárad, mint egy porszem, vízben azonban újból
fölveszi rendes alakját és újra föléled (anabiózis).
Ezt a vlznélküli eletet anhidrobiózisnak nevezzük.
Az oxigén jelenléte nem általános É. Mindazonáltal igen kevés organizmus tudta magát
tle teljesen emancipálni ezeket anaerob szervezeteknek nevezzük, szemben az aerobokkal.melyek
az életükhöz oxigént is igényelnek, a magasabb
rend állatok mind igen érzékenyek oxigénnel
szemben. Azonban az oxigén túlnagj- koncentrációja 18 halálos, tiszta oxigénben 3 atmoszférányi,
levegben 15 atmoszférányi nyomásnál az oxigén
;

;

;

;

megmérgezi a szervezeteket.
h)

Az

eröfólvétel.

A

táplálékokkal az állati

meglehetsen nagy mennyiség potenenergia birtokába jut, amely az anyagfor-

szervezet
ciális

Réuti

San

U^Oama.

Eletfentartás

galom kapcsán felszabadul. A változó hmérsékú
állatok ezenkavtU a környezetbl is vehetnek fel
ert hó alakjában, a zöld növények pedig a napsugárzás energiáját tudják fölhasználni.
c) A statikus nyomás. Mivel az élet nem más,
mint a kémiai folyamatok sorozata, s mivel a
kémiai folyamatokat nagy mértékben befolyásolja a nyomás, érthet, hogy egy bizonyos nyomás jelenléte az É.-hez hozzá tartozik. A határok
azonban meglehetsen tágak az éleszt gombák
csak 400 atm.-nál, a rothasztó baktériumok csak
700 atm.-nál szüntetik be mködésüket. Az alacsony nyomás fleg az aörob szervezetekre káros,
mert ezáltal az oxigén partiáUs nyomása csökkenvén, a szervezetnek oxigénnel való ellátása
szenved. Ezért veszedelmes az emberre is a túlnagy magasságban való tartózkodás (léghajózás).
d) Oszmózis-nyomás. Mivel az él sejt voltaképen vizes oldat, amelynek meghatározott oszmózis-nyomása van, továbbá mivel a sejtfelületet semipenneabilis hártya borítja, igen nagy
jelentség a környezet oszmózis- nyomása is. A
sejt belsejének oszmózis-nyomása ugyanis együtt
keU hogy változzék a környezet oszmózisos nyomásával, már pedig a .'ejt bels oszmózis-nyo;

A bels

alaki Ji.-ek az élö szervezet alkatrészeinek összefüggésében és elrendezdésében
áUanak. Mivel minden élö szervezet sejtekbl,
illetleg sejtázármazékokból áll, az él anyag
alaki É.-eit voltaképen a sejteken kell tanulmá^
c)

—
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VI. tíL

másának állandó volta elsrend életföltéteLEbböl
az következik, hogy a sejt élete szempontjából
a környezetének is állandó oszmózis-nyomással
kell bírnia. A vízben él állatoknál ez a kör-

nyez vlz

(tenger v. folyóvíz) által van megadva,
él állatoknál pedig a sejtjeiket körülvér- és szövetnedv oszmózis-nyomása által

a levegben

vev
van

biztosítva.

Hömérsék. Az életet alkotó kémiai folyamatok, mint minden kémiai folyamat, a hmérséklettl is függnek, amennyiben reakció-sebességük a Van't HofF-féle szabály értelmében minden 10<*-n5i höemelkedésnél eredeti értékének 2
V. 3 szorosára emelkedik. Ebbl az következik,
e)

hogy az életfolyamatok rendes lebonyolításához
egy bizonyos meghatározott hömérsék szükséges
(optimum). Ha a hömérsék ez alá sülyed, az életfolyamatok mind renyhébbek lesznek, míg végre
a szervezet megbénul. Ez azonban nem jelenti
még a szervezet halálát; vannak szervezetek,
melyek a megfagyást is elbírják, st még magasabb

rend él

lények

is,

mint

pl.

a kétéltek,

halak, mélyen a fagyáspont alá hthetk, s óvatos fölmelegítessél még életben tarthatók. Bvebbet 1. Megfagyás. A túlságos fólmelegedés is
halálos a szervezetre, mert a benne lév fehérjék

megalvadnak, azaz olyan elváltozást szenvednek,
mely ket az élet számára alkahnatlanokká teszi.
Ez a fels határ is változik az egyes organizmusok szerint; ember meghal, ha hmérséke kb.
450 fölé emelkedik de mikroorganizmusok közt
vannak olyanok is, melyek 60o, 80<». st go^-nál
is élnek, baktériumspórák pedig a 100«-ot is ki;

bírják rövid ideig.

Életfentartás. Az E. eszközei azok a szükségmelyek a fizikai és a szellemi életfentartáshoz megkívántatnak. Ilyenek az étel, ital, ruházat, lakás, világítás, ftés, nevelés, oktatás, syógyítás. Az E. minimumát fejezi ki a végrehajtási
törvény, mely általában 2000 K-t vesz ki a foglalás alól megközelíti ezt az összeget az állami
letek,

;
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tisztviselk legalacsonyabb fizetési fokozata is.
A törvény bizonyos esetekben az É. jogát, illetleg kötelességét állapítja meg a felmenk, lemeés a házastársak között. L. Eltartás.
Életfü, élet füve (növ.), 1, Teucrium.
Élethaladás táblája, 1. Földtani képzdménybe.
Élet-halál, német kártyajáték; két játékos
játsza. A kártyacsomagot érték és szám szerint
két részre osztják s mindegyik játékos a talonul
lefektetett csomagjából sorba húzza ki a kártyákat ütéshez. Kinek nagyobb érték volt (színre
való tekintet nélkül) a látatlanul kapott kártyája,
az viszi az ütést és hívja a következt. Ha
egyenl érték mind a két játékos kárLyája,
az viszi az ütést, ki az elzt vitte. Ha elfogyott
az els talon, mindegyik játékos összekeveri ütéseit s azzal játszik. A cél, hogy az ellenfél összes
kártyáit elvigyük.
Élethossziglani balesetbiztosítás, 1. BiztosHás.
Élethossziglani haláleseti biztosítás, 1. Biz-

nk

.

tosítás.

Életillat
Életirás,

(nö^

1.

Teucrium.

Életrajz.
Életjáradék, 1. Biztosítás.
1.

Életjelenségek,

1. Elet,Monizmus, VitaiizmusÉletkép (franc, génre), 1. kisebb szépirodalmi
mfaj, mely egy-egy tipikus alakban v. jelenetben a népélet v. a társadalom valamely jellemz

Rokon a novellával, de kevesebb benne a cselekvény, ffeladata a pittoreszk
festéssel s a tipikus vonások találó, biztos kiemelésével kelteni érdekldést. Rokon az idillel, de a
természetesség nem tendenciája s a hangulata
sem érzelmes, hanem legtöbbször humoros, olykor szatirikus, a torzítást is gyakran megtri
(torzkép). A rajztól, melynek különben alfaja, az
választja el, hogy a rajz rendszerint egyéni képet
ád, míg az É. általában fajképet, tipust. Formája
lehet akár prózai, akár verses. Ilyen életképek
Petfitl: Pató Pál ur. Sári néni; Aranytól:
A vén gulyás stb. prózában kitn mesterei az
É.-nek,Jókai, Mikszáth és Gárdonyi.
2. É. B, drámában mindennapi életet, ismert
állapotokat és eseményeket hoz a színre benne
az egységes mese mellékes, a cselekvény inkább
kontrasztszer tableaukban, mint következetesen
fokozott felvonásokban folyik le.
3. E. a festészetben, olyan ábrázolás, mely az
emberi élet közönséges, mindennapi jelenségeit
állítja elénk. Míg a történeti kép valamely jelentsebb eseményt ábrázol s az alakokat, melyek
az eseményben szerepelnek, megnevezi, kierapli
a közönséges emberek sokaságából, addig az B.l)en szerepl alakok faji jelleg, ismeretlen emberek, feladatuknak akkor felelnek meg legjobban,
ha a szó szoros értelmében közönséges halandók.
Ha valamely közönséges jelenetben történeti személyek szeropelnek, akkor az történeti B. Az É.
régi faja a festészetnek. Az egyiptomi sírok belsejét díszít falfestmények, melyek a köznapi
élet jeleneteit, vadászatot, fóldmívelést, baromfietetést stb. ábrázolnak, valóságos É.-ek. Azóta is
mvelték, de az É, voltakópen legelször a németalföldi festészetben öltött határozott alakot. Bgy-

oldalát mutatja be.

;

;

Életkor

a mesteri kimunkálás, másfell a jóíz hupótolja e festményeken a formai szépség
hiányát. Legkiválóbbak e tekintetben Jan Steen,
Gábriel Metzu, Gerard Terborch. A XVII. és
XVIII. sz.-beli francia É.-festk Watteau, Boufelöl

mor

:

cher stb. leginkább az elkel társaság életét ábrázolták és sokszor átcsaptak a ledérségbe. (L.
Galans képek.) Az angolok közt kiválik Hogarth.
A XIX. század közepén az É. csakhamar túlszárnyalta a történeti képet s vezérl szerephez
jutott a festészet fejldésében. Nálunk nagymestere az É.-nek Munkácsy Mihály volt. {}j. Modern
festészet.)
^ Életképek. 1. Szépirodalmi divatlap (a Magyar
Életképek havi folyóirat folytatása). Frankenburg Adolf ISÍ'i. alapította Pesten,
szerkesztette és adta ki hetenkint egyszer. Arany, Bajza,
Degré, Gaál, Garay, Nagy Ignác, Pákh, Petfi,
Tompa, Vörösmarty stb. voltak a fbb munkatársai. 1847-ben Jókai Mór vette át a lap szerkesztését, aki késbb Petfit társszerkesztül vette
maga mellé. A lap azonban 1848 dec. 31. a II. félév 27. számával megsznt.
2. É., illusztrált napilap a szépirod., társasélet
és mvészetek körébl. Jókai Mór mint lap vezér
és kiadótulajdonos 1876. indította meg és Tors
Kálmán volt a felels szerkesztje megsznt 1877.
Életképesség, 1. Életrevalóság.
Életkor (aetas), számadat, mely mutatja, hogy
mennyi id telt el a szóban forgó éllény születése óta. Az él szervezetek fogantatásuktól ha;

lálukig folytonos, jellegzetes, határozott sorrend-

ben

végbemen

változásokon

mennek

át, s

ezek

különböz életszakokat különböztetünk
meg. A ma használatos felosztás a következ 1.
magzatkor a fogantatástól a születésig 2. csecsemkor az els fogak megjelenéséig (6—7 hó)
7 év)
3. gyermekkor a fogváltás kezdetéig (6
a nemi érettség els
4. serdül kor (pubertás)
jeleinek mutatkozásáig (14—16 év); 5. ifjúkor,
vagy fiatalkor a növekedés és csontosodás befejezéséig (20—24 év) 6. a meglett ember kora

szerint

:

:

;

:

—

:

:

:

;

a testi ós szellemi képességek hanyatlásának kezdetéig (45—50 év) 7,
öregkor a halálig. Az egyes életszakok határai
nem mindig élesek, s különösen a serdül és ifjúkor más a fiuknál, mint a leányoknál. Minden életszaknak megvannak a maga jellegzetes bonctani
(férfikor,

az élet dele)

:

;

és élettani tulajdonságai, melyek alapján az É.
bizonyos pontossággal objektíve is meghatározható, ami a törvényszéki orvostan szempontjából
fölöttébb fontos. A mellékelt táblázat az É.-ral
járó élettani változásokat tünteti föl. A faji, éghajlati különbségek, az életmód hatásai, egyéni
körülmények, betegségek jelentékeny ingadozásokat okoznak. Régi idk tudósai igyekeztek az
életet egyforma hosszúságú életszakokra bontani.
Pythagoras négy 20 esztends, Solon, Makrobius,
Hippokrates 10 hétesztends, mások 3 vagy 9 éves
életszakokkal számítottak.
Az emberiségnek csak kis része futja végig az
É. valamennyi szakaszait, általában pedig a túlnyomó többség esik betegségeknek és baleseteknek áldozatául, csak kivételesen hal meg valaki
egyszeren aggkor folytán. Az újszülötteknek az
els életév végéig már egy negyedrésze elhal, az

Életkor
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—
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els 25 év lejártával már több, mint a fele bevégzi kölcsi fejlettsége nem volt meg, büntetjogi
Ezen körülmény okozza, hogy az átlagos felelsségre nem vonható. Ilyenek ellen is tehet
E. alig 30 esztend. Aki azonban 25 éves lett s ekkor a biróság az elbb említettekhez hasonló nevelö-

pályáját.

egészséges, az még 38 évet remélhet a 30 éves
ember, hasonló körülmények mellett, 34 évet, a
40 éves 26-ot, az 50 éves 20-at, a 60-as 13-at, a
70-es 8-at, a 80-as négyet, a 90-es kettt, míg a
100 éves már csak hónapokat. 100,000 25 éves
korában egészséges ember közül egy lesz 100 éves,
kett 99, öt 98, míg 740 éri el a 90-et, 12,000 a
80-at s csaknem 40 ezer a 70-et. Ritka kivótelkép
egyes emberek túlélik századukat s hiteles adatok
szerint 150, st 185 éves kort is értek el. Ezek
között néhány nevezetes ember is van (Hippokrates 104, Chevreul 105 és mások), de általában
gyakoribb ez az eset a közönséges halandók so;

•

rában.
É. az állatoknál,

—

1.
Allatok élettartama.
Növénytani szempontból 1. Élettartam.
É., jogi szemponthói is igen fontos. Az B.
nagyban befolyásolja a cselekvképességet és
büntetjogi felelsséget, de általában számos jog
és kötelezettség függ az É.-tól, a törvénynek számos rendelkezése csak bizonyos B.-uakra vonatkozik. A következkben csak hazai viszonyainkra

leszünk tekintettel.
Az É.-nak a cselekvképességre való legnagyobb befolyását a személyeknek teljes vagy
nagykorúakra és kiskorúakra való felosztása
fejezi ki. Teljeskoruak azok, akik 24. évüket beférjheztöltötték, az azon aluliak kiskorúak.
menetel által teljeskoruakká válnak, a 18. évüket betöltött mindkét nembeli kiskorúak nagykorúsíthatok (1. Nagykorúsítás). A kiskorúaknál
fontos a 12 év, az azon aluliak cselekvképtelenek,
az azon felüliek korlátolt cselekvképességnek
Cselekvképesség). Az utóbbiak közül a 14.
(1.
évüket betöltöttek serdültkorúak, ezek keresményükkel szabadon rendelkeznek, ha fentartásukról maguk gondoskodnak. A 16. évüket elért kiskorúakat a neveltetés kérdésében bizonyos esetekben meg kell hallgatni. A 12—18 éves kiskornak csak közvégrendeletet tehetnek. A házasságkötési képesség ugyancsak a cselekvképességgel függ össze, a 12 évesek egyáltalában nem
köthetnek házasságot, a férfiak 18,
16 éves
koruk (fejletlenkoruak) eltt pedig csak igazságügyminiszteri felmentéssel. Mindenféle kiskorúak
házasulásához törvényes képviseljük, esetleg
szüljük V. a gyámhatóság beleegyezése is szükséges. A vallásváltoztatáshoz 18 éves kor szükséges, akik 18. évüket betöltötték, bármely vallásra áttérhetnek v. felekezetenkívül állhatnak.
A büntetjogi felelsség szempontjából különösen a Bn. IV. és V. cikke tartalmaz a kiskorúakra
különösen rendelkezéseket. Aki a bncselekmény
elkövetésekor 12-ik évét meg nem haladta (gyermek), az ellen sem' vád nem emelhet, sem bnvádi eljárás nem indítható, ezeket a hatóság megfenyítés végett a házi fegyelemre jogosított
egyénnek v. az iskolai hatóságnak adhatja át,
esetleg intézkedés végett a gyámhatóságnak adhatja át. Az, aki a bncselekmény elkövetésekor
életének 12-ik évét már meghaladta, de 18-ik évét
még be nem töltötte (fiatalkorú, 1. bvebben itt),
ha a büntethetséghez szükséges értelmi és er-

Nk
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jelleg intézkedéseket. Az ellen a fiatalkorú ellen,
akinek a bncselekmény elkövetésekor a büntethetséghez szükséges értelmi és erkölcsi fejlettsége megvolt, a biróság az egyéb bntettesekétl eltér jeUeg és enyhébb büntetéseket alkalmaz. Aki a bntett elkövetésének idején É.-ának
20-ik évét még nem haladta túl, halálra v. életfogytig tartó fegyházra nem ítélhet. 16-ik éven
aluli vádlottnak a ftárgyalásra hivatalból kell
védt rendelni.
A peres eljárásban a tanuzási képesség nincs
É.-hoz kötve, csak az esküre bocsátás. A polgári
peres eljárásban a fél és a tanú, a bnvádi eljárásban a tanú nem bocsátható esküre, ha kihallgatása idejében 14-ik évét még be nem töltötte.

Házasságkötésnél, közjegyz eltt kötend ügytanúnak 16 évesnek, magán végrendeletnél 18 évesnek keU lennie.
A frendiház örökös jogú tagja csak az lehet,
aki 24-ik évét betöltötte. Országgylési képvisel,
törvényhatósági bizottsági és községi képviseltestületi tag szintén csak 24- ik évét betöltött
egyén lehet, de ahhoz, hogy valaki ezek választásánál választó legyen, elég a 20 éves B. Bíróvá
való kinevezéshez a 26-ik év betöltése szükséges,
de egyébként az államtisztviselvé való kinevezéshez nincs meghatározva minimális É., de akik
40-ik évüket meghaladták, csak korengedéllyel
(1.
0.) nevezhetk ki. Államtisztvisel, ha 65-ik
évét betöltötte, nyugdíjazandó, azonban kúriai
vagy más hasonló állású birák csak 70-ik évük
betöltése esetében. Az államtisztvisel feleségének és gyermekeinek végellátási igénye bizonyos
esetekben korlátozva van, ha a férj a házasságkötés idejében 60 illetleg 65 éves elmúlt. Államtisztviselk fiúgyermekei 20, leánygyermekei 18,
altisztekéi és szolgákéi 16, illetleg 14 éves korukig kapnak rendszerint neveltetési járulékot.
letnél a

AtörvényekbenmegnyüatkozófeLfogásbólmegáUapítható, hogy a törvény a 7 éven aluli gyer-

meket tekinti a csecsemkorban levknek. Ezek
a házasság felbontása esetében rendszerint az
anyánál hagyandók, szüljük vallását áttérés esetében nemük szerint követik, az ilyen korú talált
V. elhagyottnak nyilvánított gyermekek állami
gyermekmenedékhelyben helyezendk el (7— 15
éves korukig tartásuk a községet terheli).
Az É.-t illet egyéb szabályokból megemlítjük
még É.-tól függ a kisdedóvó kötelezettség (3—
év), az iskolakötelezettség (6— 12 év mindennapi,
12 15 ismétl iskolai), a népfelkelósi (19 év), a
hadkötelezettség (21 év) a 12—14—16 éves iparostanoncokra és gyári munkásokra különös
munkásvéd szabályok áUanak (1. Munkásvédelem) ; a 12 éven aluli leánnyal való közösülést
a gyakorlat erszakos nemi közösülésként bünteti, 14 éven aluli tisztességes leánnyal való közösülés
megfertzés, 20 éven aluli tisztességes
:

—

;

:

nnek

önérdekbl nemi közösülésre v. fajtalanságra való megszerzése kerítés ; gyámságot és
gondnokságot nem köteles viselni, aki elmúlt 60
éves az örökbefogadónak 16 évvel idsebbnek
keU lenni, mint az örökbefogadottnak, stb.
:

;

Életkormeghatározis.

Tenyészti meg

az

állatok használhatóságának szempontjából fontos dolog az állatok életkorának meghatározása,
mert az állatok értéke életkoruk szerint változó.
Az életkor a tejfogak megjelenésébl, kiváltásából, az állandó fogak megjelenésébl és kopásából
határozható meg, mert mindezen változások sza-

bályos idközökben történnek meg. Legkönnyebben és legpontosabban a ló, azután a szarvasmarha, a juh életkora határozható meg, a sertésnél azonban az életkort már azért sem lehet meghatározni, mert nem enged a szájába betekinteni
a sertésnél azonban nincs is szükség az életkor
meghatározására, mert hizlalóba többnyire csak
egészen fiatal sertések kerülnek, tenyésztésre se
használjuk 8—4 évnél hosszabb ideig. Szarvasmarháknál még az évgyrk (1. o.) számából is
következtethetünk a tehén korára.
Életkorok, 1. Életkor.

m. együttélés,

1. Symbiosis.
rendesen az állatok egyedeinek és fajainak az életükért, illetleg ezzel kapcsolatban a fajuk megmaradásáért való küzdelmét
értik. De a növényeknek É.-ét is már De Candolle,
Herbert W. és Darwin megügyelték. A csendes

Életközösség

Életkzdelem

a.

Életrajz
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alatt

békeszeretnek látszó növények is ersen munkálkodnak az életük biztosítására szolgáló tényeés

zk

felhasználásán, hogy a maguk életének biztosításán kívül még az ivadékaikról is gondoskodhassanak ; eközben velük egyez v. hasonló,
de tlük eltér más fajokkal is versenyeznek a
tényezk felhasználásában. E versenyben az ersebb kiszorítja v. elnyomja a gyengébbeket ; az
aszat nagyszáma elnyomja a gabonát.
növények
É.-e tehát küzdés a térért, a táplálékért, mega fen-

A

maradásértNagymérték szaporaságuk nyújt okot

m-

Életmködés, az él szervezetek, szervek
ködése, szóval, az életjelenségek (1. Élet). Az
egyes szervek É.-ét 1. a megfelel címszavaknál.
Életrajz (gör. hiographia), a történetírás egy
faja, mely egyes személynek élettörténetét adja el.
Az így felfogott É. nem szorítkozik hse életének
küls eseményeire, hanem a bels ember rajzára,
jellemzésére törekszik s nevezetesen azt a kapcsolatot kutatja, mely az egyén és azon viszonyok
közt fennállt, melyekbe történetileg helyezve volt,
reá s mint hatott ó is ki
mint hatottak azok
azokra. Az els tekintetben vizsgálja az illet
egyén fejldését s jellemének, lelki tartalmának
alakulását, amint a faj, a hely, a kor, a hagyomány
és a sors, szóval fizikai és társadalmi környezete
fejldését meghatározta a másik tekintetben pedig vizsgálja hsének törekvéseit, cselekvésének rugóit, céljait, eszközeit és tetteinek hatását,
így az É. a többi történeti fajoktól lényegesen
különbözik abban, hogy nem az események fonalán halad, hanem az egyént teszi ábrázolása központjává, a körül rajzolja meg a kort és a kor eseményeit. Ha kiváló történetírót az eladás mvészete nélkül el nem képzelhetünk, annál kevésbbé
kiváló életrajzírót, mivel itt a mvészi ábrázolásra
a tárgy egységes és konkrét természete már önként
kínálkozik. Az életrajzírónak nagy általános tudással, kivált lélektani, erkölcsi és történelmi
veltséggel, éles elemz tehetséggel és nagy komprehenziv ervel kell bírnia, hogy az egyén és a
viszonyok kapcsolatát fölismerje, a lényegest kiemelje, s bizonyos mvészi ihlettel is, hogy hsét hátterével egjrtt élénken szemléletünk elé varázsolja a tórgy beható ismeretét említenünk is
;

m-

;

alig kell. Legjobban megérti s legméltóbban is feltüntetheti egyébként egy-egy kiváló alak pályáját

az olyan É.-író, ki hsével bizonyos mértékig szellemi rokonságban van.Legközvetlenebb vonásokat
szolgáltathat életrajzához maga az illet egyén, s
valóban a nagyszámú önéletrajzok jó részében oly
bizalmas és a lélek mélyét megviláigító vonásokat
találunk, minket más megfigyel alig vett volna
észre másfell azonban az önmegflgyelés nehézségei is többnyire feltnnek az ily munkákban
mindenesetre nagyfokú önismeret, szinteség és
igazságszeretet szükséges hozzá, hogy az önéletrajz
képét adja az egyénnek. (Legnevezetesebb
vetkez, csaknem valamennyinél megtalálható példák Szt. Ágoston, Confessionum libri XII. és
tulajdonságokra akadunk magas kort ér szülk- Rousseau, Confessions. Goethe, Wahrheit undDichtl származtak, vidéken lakó, szabadban dolgozó, tung.) Életrajzok már a görög és a római irodalomkorán kel, mérsékletes, nem megerltetén dol- ban is voltak. Ilyenek pl. Tacitus Agricolája, Curgozó, nyugodt kedély, házasemberek voltak.
tius Nagy Sándora és Plutarchos párhuzamos életÉletmentés, 1. Ment-társulatok.
rajzai. Már Plutarchos felismerte a jellemzésre
Életmód (ang. standard of life) alatt a társa- nézve az apró vonások fontosságát. Nálunk is már
dalmi gazdaságtanban a fogj'asztás jellegét értik, a XVII. sz. ból vannak becses önéletírások is, ú.m.
amint az bizonyos osztályokban, bizonyos foglalko- Kemény János erdélyi fejedelemé és Bethlen Miklós
zások mellett stb. alakul. Az É. jellege a szükség- kancelláré («magától igazán íratott, kit az isletkielégítés mennyiségétl és minségétl függ
ten tud»). Nevezetes életrajzíróink Kazinczy (Páa szükséglotkielégítés minsége tekintetében kü- lyám emlékezete és egyéb É.-ok), Kis János
lönösen a magasabb szellemi szükségletek, a sza- (Emlékezései), Toldy Ferenc (igen sok magyar
bad élvezetek, a fényzés mérve gyakorol az élet- íróról) Szalay László (Státusférflak, Pest 1847—
módra befolyást. Az É. kérdése az alsóbb osztá- 52), Csengery Antal és Kemény Zsigmond br.
lyokban kiváló fontosságú, mert bizonyos körül- (Magyar szónokok és státusférflak, Pest 1851),
mények között a standard oflifo emelkedése ked- s mind a tartalom, mind a forma tekintetében legvezbb jövedelmi viszonyok alakulására és állan- jelesebb Gjrulai (Vörösmarty É.-a) stb. Újabban
dósítására enged következtetést.
történetíróink is gazdag biográfiai munkásságot
az összeütközésre, amelyben a gyengébb elpusztul.
Ez az É. készteti a növényeket a vándorlásra.
Életmeghosszabbitás (makrohiotika), napjainkban e fogalom fedi az egészségtan fogalmát,
régebben azonban speciáUs módokat, eszközöket
kerestek az ifjúság állandósítására, az öregség elkerülésére. A ('bölcsek köve», számos «megifjító
ital», az öállati meleg», vagy pláne «flatal
testének melege* lett volna az arkánum, mely az
örök ifjúságot adja. Az igen magas kort (100—
185 év) ért emberek életét tanulmányozva a kö-

;

nk

h

:

:

;
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a testünkbe és szénsav távozik abból. A máj szerkezetébl nem olvashatjuk ki, hogy évente 3 és
mind szakszer irányban fölöttébb nagy számmal Ví métermázsa epét gyárt. Az él ember pontos
vannak fleg a nyugati nagyobb irodalomban. megfigyelése részben mindenféle kémiai módszeNevezetesebbek, egyetemes tartalommal Bayle, rekkel, másrészt sokféle fizikai eszközzel és különamelyek eltakart
Dictionnaire universelle (1697 és többször, utoljára féle bonyolult operációkkal
Paris 1820, 16 köt.); Michaud, Biographie univer- szervek mködését láthatóvá teszik
adott beseUe (1811—62, 85 köt. 8 kiad., 1870 óta); Höfer, tekintést az életmködések (funkciók) bonyolult
Nouvelle biographie générale (1851—66, 46 köt.); mechanizmusába. így ismerték meg a különféle
Der Neue Plutarch (kiadta öottschall, Leipzig él szöveteknek sajátságos vegyi munkáját, meleg1874— 85, az els 11 köt.); Leo Friedr., Die grie- termelését, az izmoknak mechanikai munkáját,
chisch-römischen Biographien nach ihror littera- az idegrendszer szellemi tevékenységét stb. stb.
Az B.-nak egyik ága foglalkozik a sejtek áltarischen Form (1901). V. ö. Misch, Qeschichte der
Antobiographie (I. k. Ókor, 1908). Egyes orszá- lános tulajdonságaival, életfeltételeivel stb., t. i.
gokra vonatkozólag Stephens, Dictionary of na- a sejteknek milliói alkotják az él szervezeteket
ez az ága az ú. n. általános É., amely ép az él
tional biography (London 1885—1900, 63 köt.)
Wurzbach, Biographisches Lexikon des öster- sejt alaptulajdonságainak kutatásánál nagyon
reiehischon Kaisertums, Wien 1857—92, 60 köt. sokat foglalkozik az egysejt állatokkal és növé(sok magyar É-zal) Liliencron ós Wegele, Allge- ny ekke^
Az É.-i kémia a szervezet vegyi felépítésével
meine deutsche Biographie (Leipzig 1875 óta) stb.
Legnagyobb igyekezet mutatkozik az irodalmi foglalkozik. Az É. többi részének fbb fejezetei a
életrajzok gyjtése terén. Legterjedelmesebb, leg- következk
Az anyag- és erforgalom fiziológiája,
nevezetesebb magyar É.-gyüjtemény Szinnyei JóA táplálkozás, emésztés és fölszívódás fiziolózsef Magyar írók Élete és Munkái c. most befejefejtenek ki (Történelmi É.-ok stb.). É.-gyüjtemények, ú. n, biograílkus lexikonok, mind általános,

:

—

—

:

;

zd na^ vállalata.

giája,

A vér, vérkeringés ós nyirokkeringés tana,
Életrend, az életnek bizonyos szabályok szerinti lefolyása. Némely betegségben az B.-nek is
A lélegzés fiziológiája,
A bels szekréció,
meg kell változnia, ami nemcsak az étrend (diaeta)
A kiválasztások B.-a,
megváltoztatásából áll, hanem az összes testi és
Az izomrendszer.
szellemi funkciók rendszabályozásából így külöAz idegrendszer,
nösen a munka, az alvás, a séta, szórakozás stb.
Az érzékszervek s végül
beosztására kell ügyelnünk. Normális viszonyok
A szaporodás és a növekedés fiziológiája.
közt az É. a körülményekhez képest magától
Ezeknek részletes tárgyalását 1. a megfelel
adódik, nincs is értelme, hogy valami normát
állítsunk föl. Fö dolog, hogy az ember káros be- címszóknál.
hatásoktól a lehetségig tartózkodjék, eleget aludAz É. története összeesik az ember mveldémint az
jék és eleget egyék ezenkívül a munka épúgy sének történetével legels nyomait
Indiában,
hozzá tartozik a helyes É.-hez, mint a mérsékelt összes orvostudományokét általában
;

—
—

;

;

ez természeés Egyiptomban találjuk
tesen nem állt egyébbl, mint az orvosok és filozófusok legcsudálatosabb spekulációiból, amelyekértelemben a
az a méhenkívüli élet folytatására alkalmas. Gya- kel az életnek magyarázatot igyekeztek adni. Az
korlati szempontból a magzatot a terhesség 28—30- els igazán fiziológusnak nevezhet orvos Hiphetében tekintjük életrevalónak az ilyen magzat pokrates (470—364 Kr. e.) volt, ki a terméketlen
legalább 40 cm. hosszú, 1500— 2000 g. súlyú; spekulációk helyett tapasztalatokat igyekezett
kivételes esetekben, különösen kedvez viszonyok gyjteni. Nagy szolgálatot tett az É.-nak Aiistoközött ennél fejletlenebb magzatot is sikerül élet- teles (384—322), aki az összes addigi eredményeszereplésének köben tartani (pl. couveusökben). A méhen kívüli ket összefoglalta. Talán az
életet meggátolják súlyos fejldési rendellenes- szönhet, hogy utána Galenus (Kr. u. 131—200)
ségek, az életre fontos szervek, pl. a szív, az agy felismerve az É. nagy jelentségét, azt külön
hiánya, valamely testüreg nyitvamaradása, a bél- tudományággá igyekezett fejleszteni a normális
traktus valamely részének elzáródása, végül a ember funkcióit vette vizsgálat alá, sokat boncolt,
világrahozott betegségek, legföképen a bujakór. st viviszokciókat is végzett. Az általa felépített
természettudományi rendszer majdnem másfélÉletszak, 1. Mjletkor.
Élettan v. fiziológia, az életjelenségek, élet- ezer évig teljes tekintélynek örvendett; csak
mködések tudománya, a biológiának (1. o.) egyik Paracelsus (1493—1541) kezdte megtámadni új
ága. A boncolástan megtanítja az ember szerke- ideáival, melyek az egész orvostudományt új
zetét, az egyes szerveknek alakját, nagyságát, életre keltették. Utána Helmont (1577—1644) még
elhelyezését, a módszer, amellyel ezt eléri a hon- kifejezettebben lépett fel a galenosi tanokkal
colás s amennyiben a szabad szemmel már nem szemben, azonban egyikök sem volt képes az É.látható finomabb szerkezetrl van szó, ott a na- nak új lendületet adni. Csak Harvey (1578—1657),
gyítók a lupe ós mikroszkóp az eszközei. Azon- a vérkeringés fölfedezje (1628) bizonyította be,
ban a szervek szerkezetének bármely tökéletes hogy a kísérletezés az E. egyetlen célhoz vezet
ismerete nem árulja el azok mködését, hivatását eszköze kísérleteivel és szigorú logikájával sikeés feladatát. A tüdk szerkezete nem árulja el, rült neki az É.-t reformálnia. Az új irány fejleszhogy azon keresztül állandóan oxigén vándorol tésében nagy szerep jutott Descartesnak (1596

Kínában

szórakozás.

;

Életrevalóság

(vitalitás), törvényszéki orvosi
méhmagzat olyan fejlettsége, hogy

:

;

:

;

—
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Élettani intézet

hogy a szem alkalmazkodását a lencse domboro-

az összes természettudományok alkalmazása az
él szervezetre. Nagy gyakorlati jelentsége is
van: a modem orvostudomány, gyógyszertan
stb. nagjTészt nem egyéb, mint alkalmazott É.
st a földmvelés, állattenyésztés is sok hasznot merített már fiziológiai kutatások eredmé-

dása okozza

nyeibl.

azt tanította, hogy az élö szervezeteket
1650),
úgy kell tekintenüiik, mint egy rendkívül komplikált gépet, továbbá, hogy a testben meleg termeldik megalapította a flísiológiai akusztikát, elször beszélt reflexmozgásokról, rámutatott arra,
:

Az

É.

stb.

azonban nem maradt meg a

kijelölt he-

lyes irányban, hanem a leglehetetlenebb hipotézisek gyjteményévé lett s csak HaUer (1708—

Irodeáom, .^ É. irodalma óriási, itt csak egynéhány jobb
és modernebb könyv fölsorolására ssoritkozunk: Hermann,
Handb. d. Physiologie, Leipzig 1879—1883, 12 köt. ;
Nagel, Handb. d. Physiol. d. Menschen, Braonschweig 1905
1910, 4 köt. és Brgánzungsband : Laciani, Physiologie d.
Menschen, Jena 1905 1911, 4 köt. ; Winterstein, Handb. d.
vergleichende Physiologie. n. o. 1910-töl ; Richet, Dictionnaire de Physiologie, 1905-tö) kezdve, eddig 8 köt. iH. betfi)
Tigerstedt, Handbnch d. physiologischen Methodik, Leipzig
19Í0-töl kezdve; Verworn, Alig. Physiologie, Jena 1909,
Helmholtz, Handb. d. physioíogischen Optik, LeipV. kiad.
zig 1909-1911, 3 köt., lU. kiad. Bzenkivül számtalaa tankönyv es folyóirat van, melyeknek felsorolására itt át nem
térhetünk Magyar nyelven az els É.-i tankönyvet Ráta
Sámuel (1744 1808) irta 1789-ben, cime A physiologia rövid

1777) óriási, mindent átölel tudása mentette meg
ó az Elementa physiologiae corporis humani cím müvében az addig gyjtött
ismereteket mind összefoglalta. Azonban sem az
ö, som pedig más kiváló objektív természetvizsgálók munkássága, amelyek közt csak Spallanzani (1729—99, az emésztés tana), Hales (1677—
1761, a vérnyomás tana), Ingenhouse (1730—99,
a növények lélegzése), Priestley, Lavoisier, Bell sammája. Dtána Balogh Kálmán könyve: Az ember É.-a,
(1774-18^2, a gerincveli idegek funkcionális Pest, Emich Gusztáv kiadása, 1862—64, 2 köt jelent meg.
i\. kiadását, 1875. pedig
É
különbségének törvénye), Galvani (1737—1798, Török Aurél 1868. Wundt -ának
Ranke É.-át fordította le. Végül Klug Nándor Az ember-Bl
az állati villamosság felfedezése) stb. neveit em- tankönyve, Budapest, cím könyve két kiadást ért meg
lítjük, nem volt képes az É.-nak helyes irányt 1888 és 1892. É.-i kémiák: Oppenheimer, Handb. d. Bio-

—

a hanyatlástól,

;

—

:

,

chemie, Jena 1909—1911, 4 köt.; Abderhalden, Handb. d.
biochemischen .\rbeitsmethoden, 1910 11, 5 köt. ; u. a.

adni.

—

A modem

É. megalapítójának Johannes Mül- Biochemisches Handlexikon. Berlin 1911, 6 köt.; Hamarsten,
lert (1801—1858) kell tartanunk, ki az É.-i kuta- Lehrbuch d. physioíogischen Chemie, Wiesbaden 1910, 7 kiad.
tás módszereit kibvítette
segítségül vette fizi- Ezenkívül számtalan monográfia, tankönyv és folyóirat.
É., a növénytan tudományának az a része,
kai, kémiai, zoológiai, anatómiai, mikroszkópiai
és embriológiai, ismereteit és így megvetette az amely az élnövényekre jeUomz változások öszösszehasonlító É. alapját. Utána az É. két részre szeségét és azok okait kutatja és így végs céljában magának az életnek a magyarázatára töszakadt, a kémiaira és fizikaira.
A kémiai irány Wöhlerrel (1800 1882) kez- rekszik. Az É. általában a növény életjelenségeiddik, kinek elször sikerült szerves anyagot, a nek tanulmányozását foglalj a magában és Pfeffer
húgyanyagot (1828) mesterségesen elállítania, szerint ezeknek közelebbi vagy távolabbi okait
valamint Liebiggel (1803—73), aki számtalan szer- iparkodik kideríteni és az organizmusra való jeves vegyület összetételének megállapításával, lentségét megállapítani. Sokszor összetévesztetvalamint az anyagforgalomra és a táplálkozásra tek a biológiával, ami alatt ma az élk világáról
vonatkozó klasszikus vizsgálataival szerzett hal- szóló tudományok összeségét értik és az oekológiá;

hatatlan érdemeket. Utánuk Hoppe-Seyler (1825— val, amely minden egyes fajnak az életkörülmé1895), Voit, Pflüger, Zuntz, Hofmeister, Kühne, nyek közt való különös berendezkedésével (házHammarsten stb. a kémiai irányt külön tudo- tartásával, életjelenségeivel) foglalkozik, holott
mányággá fejlesztették. Nagyhorderej volt Pas- a fiziológia az életnek a küls körülményektl
teur (1822—1895) korszakos tanulmánya az erje- való függését és módját általánosan és okbeli
désrl, de a tudományág mai formáját Baeyer és összefüggéseiben kutatja. Az É. feloszlik Pfeffer
E. Pischer nagy organikus kémiai felfedezései, szerint az anyagcsere és az ercsere fejezeteire,
Graham, Ostwald, Eredig stb. flziko-kémiai kuta- Jóst e kett mellett még a növénytestek formálótásai, továbbá az immunitás tanának Ehrlich és dásának tényezit is az alakcsere fejezetében fogiskolája, valamint Koch, Behring, Arrhenius, lalja össze. AZ utolsó évtizedek É.-i kutatásai folyMecsnikov, Ronx stb. általi megállapítása adta tán az állatok és növények É.-a közti határok mind-

inkább elhomályosulnak, úgy hogy már egy álta-

meg.

A

H. Weber (1795—1878),
Ludwig (1816—1898), Helmholtz (1821-1894),
Du Bois-RejTuond (1818—1896). Marey stb. fejlesztették ki. Nálunk kiváltképen mvelték Jendrassik Jen, Hgyes és Klug. A viviszekciós metodika kifejlesztése körül Flourens (1794— 1867),
Magendie (1783—1855) és Claude Bemard (18131878) szerzett érdemeket, legnagyobb tökélyre az
angol Sherrington, Langley, Starling, Bayliss, az
olasz Luciani, valamint az orosz Pawlow emelték.
A ma él flziológusok közt kiválók Verwora,
Rubner, Zuntz, Richet, Dastre, D'Arsonval, Atwater, Luciani. Pawlow, Tigerstedt, Loeb stb.,
hálunk Tangl és Udránszky.
Ma a fiziológia egjike a legnagyobb és legjob-

ban

fizikai irányt E.

mvelt

lános É. megalkotásán is eredményesen fáradoztak (BernardC, Le<?ons, Wericorn, Alig. Fhjs.).
L. még Oekológiá.
Élettani intézet. A budapesti egyetemi E.-et
1873— 75-ben építették, Jendrassik Jen tanár idejében. Souterrainböl, földszintbl, s nem teljesen
kiépített emeletbl áll. Helyiségeinek egy részében az építés ideje óta ideiglenes közegészségtani
intézet van elhelyezve. Az igazgatótanár és az
egyik tanársegéd lakással bír benne ; a szolgák
lakásai a pincében vannak. Tanterme csak a hallgatóság felének befogadására alkalmas, úgy,
hogy az eladásokat jelenleg a muzeumkörúti

egyetemi telep kerti nagytermében tartják. A
mindenképen szk intézet kibvítése céljából
természettudományoknak; feladata egyik sarkát pótlólag szintén emelettel látták
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el (1908-tól kezdve, de

még ma sincsen

befejezve).

A

haUgatósági laboratórixmiban egyszerre 60
hallgató dolgozhatik, az intézet többi helyiségei
részint a hallgatóság gyakorlatainak elkészítésére, részint az intézeti személyzet önképzésére
szolgálnak jól berendezett, 2 szobából álló könyvtár is áll a személyzet rendelkezésére. Az egyetem alapításakor (1770, Nagyszombat) az élettannak még külön tanára sem volt, csak midn az
;

egyetem 1783. Pestre költözött, kapott az élettan
külön eladót. Az els élettantanár Rátz Sámnel
volt (1783—1808), kinek már egy tanársegédje
is volt. Utódja Lenhossék Mihály lett (1808—20)
'aztán Schordann Zsigmond (1820—1858), aki az
intézet könyvtára javára nagy alapítványt tett.
1858—1860. Czermak Nepomuk Já,nos jutott a
alatta létesült az els É. (1858 nov.
katedrára
Kunewalder-féle házban.
3.), a muzeumkörúti
;

Eleutheropetal

@

ciklikns növ. (1. o.),
likarpikus növények:

B)

többször virítok, po(kitelel) növ. (pl,
perennes, 1. o.) 2J^, amelyek lehetnek lágyszárú
földfeletti, évente elpusztuló hajtásokkal biró növ.
és évrl évre megmaradó, st tovább gyarapodó
földfeletti hajtásokkal biró növények, mink a
fák, cserjék.
É. az állatoknál, 1. Allatok élet;

ével

—

tartama.

Eletvegytan v. biochemia, az élettannak az az
mely a szervezetek kémiai összetételével, s
a szervezeteket alkotó anyagok kémizmusa val
foglalkozik. Nálunk az élettan kiváló míiveli
Liebermann, Tangl, Udránszky. L. Élettan.
Élet világa a. m. élet fáklyájáéi, o.)
Élet vize. Az É. és az aranyalma a néprnesókben ismert tárgyai a kívánságnak. Az B.-nek
megfelel a hellén ambrózia. Ez már Homerosnál
az istenek eledelét, a nektár pedig azok italát jelenti. A szláv mesék is két &vízet)) ismernek az
élet és a halál vizét. Modern mesék szerint az ^.
nemcsak a mitikus földöntüli sziklákból, hanem
fákból is bugyog. Az É. délben, a halál vize pedig
éjfélkor bugyog ki két szikla közül, melyek összeága,

Eleinte csak 6 szobából állott, és a kísérleti állatok tartására szánt helyiségbl, de Czermak ezt
az akkori kor igényeihez képest kitnen rendezte be. 1860-ban kimondták, hogy az egyetem
egyetlen eladási nyelve a magyar, s mivel Czermak magyarul nem tudott, katedráját kénytelen csapódnak, mihelyt valaki vizet merít. Magyar
volt Jendrassiknak átadni. Jendrassik halálával meséinkben az É. (v. az ifjító viz) Tündérországhalá- ban V. járatlan, rengeteg erdk közepén bugyog fel.
(1891) Klug Nándor lett a tanár, majd az
lával (1909) Udránszky László foglalta el a ka- Ezt a képet használta fel Petfi a János vitézben.
Eleud, 1. Eld.
tedrát.
Eleurin, elefántcsontutánzat, csontporból kéA kolozsvári É.-et 1869. alapították, s eredetileg csak két szobából állott. 1872-ben, midn az szítik, melyet tojásfehérjével v. vérrel keverve
egyetemet megalapították, az É. a többi teoreti- magas hfok mellett formákba sajtolnak. Eszterkus tanszékkel együtt a jezsuita kollégiumba gályozható és fényesíthet.
Eleusine Gartn. (növ.), a Gramineae (Pázsitkerült s csak 1889. épült föl a mai É., mely ott
is a közegészségtani intézettel közös fedél alatt ffélék) család génusza 6 fajjal az óvilág tropikus
és szubtropikus tájain. Kalászuk ujjasán összetett,
van.
Elettaria, Mcdmi (növ.),a Zingiberaceae(Gyöm- kalászkájuk sokvirágú, pelyvájuk tompa. Az E.
bérfélék) család génusza. 2 faja van. Az E. car- coracana Gartn. (korakan, dagussza, marua, mandamomum White et Maton Kelet-India 2 3 m. dua, ragi, telabun, tokusszo) magva olyan, mint a
magas, rhizomával ével füve. 8—18 mm. hosszú kölesé. Kelet-Indiában a Szunda-szigeteken, Délszürkés- vagy barnássárga termése 4—5 mm. Kínában, Japánban, de különösen egész Afrikában
hosszú, 3 mm. vastag magvaival a malabár-kar- termesztik a benszülöttek s itt fontos gabonadamomum. Ez orvosság és fszer. Kelet-India Ny.-i nem. Lisztje kesernyés, kenyérfélét és kovászpartvidékén ahol a növény nedves, hegyvidéki talan kalácsot készítenek belle, Abesszíniában
erdkben vadon tenyészik, nagyban szedik. Leg- és a nyam-nyamoknál sört is. A szár v. rostja köévenkint mintegy 100,000 kgr. télnek használható.
nagyobb része
Eleusinía, 1. Eleuziszi ünnepek.
Bombaybe ós innen Londonba kerül. Aromás
Eleusis, 1. Eleuzisz.
magvai 5o/o illanó olajat tartalmaznak (kardaEleusisi misztériamok, 1. Eleuziszi ünnepek.
momum-olaj). A növényt rhizomadarabokról szaEíe\itheTa,(Royallslo'nd),egyiíeahrít Bahamaporítják, elegend termést 6—7 éven át hoz. A
ceyloni E. major Sm. termése a ceyloni kardamo- szigeteknek, a csoport É.-í részében Great-Abaco
mum. Magvaiban 3|o/j az illanó olaj mint keres- és Cat között; alig 15 km. széles és 130 km.
kedelmi cikk általában csekély jelentségíí. L. hosszú 7000 la'--., akik narancsot, ananászt és kókuszdiót termelnek. Fvárosa Govemor's Harmég Kardamomum.
Élettartam, a növényeknél tart a csírázástól bour, ersséggel és jó kikötvel. E. végében van
egészen az összes vegetatív részek elhalásáig. A Harbour-sziget jó kikötvel és Dunmoretown
rövidebb É.-u növények élete a tenyészeti idszak- városkával.
Eleatberata, a bogarak (1. o.) régi neve.
hoz van kötve, a hosszabb É.-u növények egyrésze
Eleutheria (gör.) a.m. szabadság, különösen poújító hajtások, innovationalis (1. o.) hajtások által
a következ tenyészeti idszakban gyarapodik. litikai szabadság.
Eleutheriák (gör.), ókori görög ünnep a megEhhez képest a növényeket É.-uk szerint felosztjuk: A) az egyszerviritók, hapaxantikus vagy szabadító Zeus (Z. Eleutherios) tiszteletére. Legmonokarpikus, monociklikus növényekre, mink híresebbek azok az E., melyeket a plataiai gya) efemer növ. (1. o.) Q, h) egynyári vagy egyéves zelem emlékére Aristides indítványára a csata
színhelyén ültek meg.
(pl. annuae) monociklikus (1. o.) 0, c) kétéves vagy
Eleutheropetal (cJioripetal, polypetal) vikétnyári növ. (pl. bionnes, di ciklikus növ., 1. o.) Q,
rág a. m. váltszirmú, 1. o. és Párta,Szirom, Virág.
(í) több éves (pl. multenses), policiklikus,.pleio;

—

—

—

;

;

—
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Eleutheropetalae
1.

(növ.) a.
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Eleatheropolis,

régebben Bethogabris,

ma

falu Palesztinában,

900 lak., sok rommal, Jeruzsálemtl DNy.-ra, a
Gáza felé vezet úton.
Eleatberosepal virág a. m. vált, össze

nem forrott csészelevel, 1. Csésze és Virág.
Eleutberotepal virág a. m. vált, össze nem
forrott leplü virág,
Lepd és Virág.
1.

Eleutherius (177—190), egykori
diakónusa Anicet pápának, késbb maga is pápa,
akihez a lyoni egyház halálra üldözött keresztéaz
nyei Irenaeus áldozó papot küldték, hogy

Eleutherus

v.

t

egyház sorsáról

Eleuziszi

tudósítsa. L. Irenaeiis.

Eleutho, 1. Eileithyia.
Eleuzisz, Attikának srégi városa, BNy.-ra
Athéntl, mellyel az ú. n. szent út köté össze, szemben Szalamisz-szigettel, az eleuziszi öböl mellett,

termékeny síkságon, melynek K.-i része thriai
síkság nevét viseli. Helyén ma Lefszina falu áll,
a Patrasz-Pireuszi vasútvonal állomása. Kezdetben önálló állam, mely a VII. sz.-ban Eumolpos
alatt Athénnel háborúba keveredvén, függetlenségét elvesztette és az athéniek uralma alá került.
Fontosságát és hírnevét a Demeter-kultusznak
köszöni, melynek színhelye a Demeter-szentély
volt, ahol az E.^ misztériumok ünnepét ülték meg. A szentély romjainak helyén a görög
archeológiai társaság rendezett 1882— 1890-ig
ásatásokat Philios vezetése alatt. A kerület közepét Demeter és Persephone (Koré) temploma
foglalja el, mely a perzsáktól lerombolt régebbi
szentély helyén épült Perikies idejében, Iktinos
tervei szerint, de többféle késbbi átépítésnek és
toldásnak nyomait mutatja. Ez a TelesterimiVim
templom egészen eredeti alaprajzi elrendezésével
tünii ki : négyszögletes, 54 m. hosszú, 52 m. szó.les terem, melynek belsejét 6 sorban elhelyezett
hetes oszlopsor tagolja, rajtuk emelet nyugszik
a torem mind a négy oldalán 8—8 lépcs fut vé-

gig a misztériumok nézi számára, a K.-i oldalt
Philontól (311. Kr. e.) épített oszlopcsarnok elzi
meg. A Telesterionon kívül föltártak két díszkaput, diadalívet és kisebb szentélyeket, tanácsházat stb. A faltól körülzárt szentélyt 395. Kr. u.
Alarich gótjai pusztították el. V. ö. Phüios, E.,
ses mystéres,ses ruines, son musée (Athén 1896)
Foucart, Les grands mystéres d'E. (Paris 1900)

üie Mysterien von E. (Naumburg 1899).
Eleuziszi ünnepek (Eleimnia), a kereszténység els sz.-aiig fennállott istentiszteleti ünnepélyek, melyek részint Eleuziszban, részint Athénben, részint a két várost egybeköt «szent út))-on
folytak le Demeter, Persephone és Dionysos tiszteletére s melyeknok egyik alkotó része az eleuziszi misztériumok voltak, az említett istenségek
hívinek titokzatos felavatási ünnepélyei. Eleuzisz
városának kultuszában már a Kr. e. évezred els
századaiban Demeterbl, az eredetileg tisztán
foldmívelési istenasszonyból az emberi civiiizáció terjesztje, a béke legfbb védje lett (1. Demefer^s ugyancsakEleuziszban alakult kiPersephonének az a megflnomult felfogása, melynek folytán öt, kit eredetileg az alvilág komor és félelmes
Antorí,

istennjének tekintettek, Demeternek bensséges

ünnepek

s a zord Hades isten szerencsétlen áldozatává t«tték meg.
Mikor azután a Kr. e. VI. sz.-ban az orphikusok
szektája ugyancsak Eleuzisz vidékén Dionysos
kultuszát is elmélyítette (1. Dionysos), amennyiben beleolvasztotta a thrák eredet Zagreus-kultuszt, kialakult az az isteni háromság, melynek
egyesített kultusza volt az E. alapja. A részben
fenmaradt szent legendák, melyek az eleuziszi
három istenségnek fentjelzett felfogásából fakadtak s melyek az E. szertartásait irányították,
egyrészt arról szóltak, hogy Persephonét hogyan
rabolta el Hades, mint száguldott végig földön és
égen a leányát sirató s bánatában a földet terméketlenné tev Demeter, hogyan jut útjában
Attikába (1. Dem,ophon), hogyan vigasztalódik
meg Jambe (1. o.) tréöi folytán s végül hogyan
köti meg egyezségét az alvilág urával s mint jut
fel az egyezség értelmében Persephone minden
tavasszal a sötét birodalomból a földre, hogy szszel újra leszálljon oda. Másrészt arról szóltak a
legendák, hogy Dionysos tulajdonképen nem más,
mint a titánoktól szétmarcangolt s utóbb Zeustól
új életre keltett Zagreus. Ilyképen az eleuziszi
istentisztelet az élet és halál, a bánat és vigasz
sejtelmes váltakozásának mitikusán képies kifejezésévé lett s az E., melyeknek alapítását Eumolposra (1. 0.) vezették vissza s melyeknek rendezése mindvégig az Eumolpidák nemzetségére volt
bízva, ez eszméknek kultuszbeli nyilvánulásai.
Maguknak az ünnepeknek lefolyásáról csak igen
homályos adataink vannak. Megkülönböztetendk
az évenként febr. végén megült ú. n. kis misztériumok, melyek tavaszi ünnep képében ünnepelték az eleuziszi isteneknek említett új életre kelését, szóval az élet elvének a halálon való gyzelmét és az sszel egy egész héten át megült
nagy misztériumok, melyek Persephone és Zagreus eltnését, Demeter bánatát, szóval a halál
szomorúságát jelképezték, de a remény vidám
színét sem nélkülözték. Mindkét ünnepnek volt
nyilvános és titkos része. Az elbbi az istenek képének ünnepélyes körmenetben való körülhordozásában, táncokban, énekekben, áldozásokban
állt. A titkos szertartásokban, a talaj donképeni
misztériumokban csak azok vehettek részt, kik
bizonyos fogadalmat tettek tiszta életre s fleg a
szent titkok megrzésére. E fogadalom alapján,
melyet oly lelkiismeretesen betartottak, hogy a
titkos szertartások lényegérl alig tudunk valamit, fokozatosan beavattattak a hívk az eleuziszi
szentségekbe, olyképen, hogy mindegyik ünnep
egy-egy lépéssel tovább vitte ket. Csak azt tudjuk, hogy a vallási eksztázis folytán, mely mindennem aszkézis, továbbá az éjszaka titokzatossága s a hirtelen megjelen, ersen megvilágított
istenképek hatása alatt a hívket elfogta, a beavatottak (fiúarat) isteneikkel együtt átélték a halál és az új életrekelés felmagasztosító izgalmait
s hogy a görög világ nem egy nagy szelleme (így
Pindaros, Aischylos, Sophokles) a misztériumokban látott és átélt szenzációikból származtatták
a halál borzalmával szemben való emelkedett felfogásukat s a lélek halhatatlanságába vetett hitüket. V. ö. PreUer- Róbert, Griech. Mythologie
(Berlin 1894) 769—796. 1.

m. Choripetalae, anyai szeretettel körülvett leányává

Archkhlamydme.

Bet Dzsibnn, nagy mozlim

—
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ElvUls

(lat. elevaiio), a. m. felemelés, emelElevení (növ.), Czegléd vidékén a Stipa capilkatolikus egyházban E. vagy Urfel- lata L. népies neve. Voltaképen az árvalányhaj
mutatás a szentmisében, a consecratio (1. o.) után, (1. 0.) faja (a Balaton mellékén oroszlánhaj).
amidn az Ur testét és vérét felmutatják. L. még
Eleven gát v. Eleven gyep (ttöv.), 1. Lycium.
Mise.
Eleven kerítés, 1. Elsövény.
2. E. csillagászati értelemben az a szög, melyet
Eleven leltár a. m. él leltár Q.. o.).
valamely egyenes (pl. egy csillaghoz vont látósuElevenszülés azoknál az állatoknál fordul el,
gár) a horizonnal képez, tehát annyi mint a csilla- melyeknek ivadékai az anya testén belül fejldgászati értelemben vett magasság. így a sarkele- nek ki teljesen vagy legalább addig a fokig, hogy
váció annyi mint sarkmagasság vagy geográfiai védburok nélkül meg tudnak élni. Elevenszülk
szélesség. Ha nem csillagászatilag pontos mérésrl több gerinctelen állaton kívül a Csrös emlsök
van szó, az B.-t rendesen a klinométer segítségé- (Monotremata) kivételével az összes emlsállavel határozzák meg.
tok. A pete- V. tojásrakó és az elevenszül, vagyis
3. E. katonai értelemben a lövegek csötenge- az ovoj)ar és vivipar állatok közt állanak az ú. n.
lyének emelkedési szöge a lövésnél a vízszintes ovovivipar állatok, melyeknek ivadéka a tojásfölé.
V. peterakás után rögtön, vagy éppen közvetle4. E. a mszaki rajzolásban függleges vetü- nül eltte hagyja el kifejldött állapotban a pete
homlokzatrajzot V. tojás burkát. Ilyenek pl. a Viperák.
letet, nézetrajzot (1. o.) illetve
jelent
Elevenszül halak, 1. Zoarces.
Elevátor oly készülék, mely folyadékot és tárElevenszül növények magja már a termésen
gyakat kisebb adagokban folytonos egymásután- bell csírázik és azt még az anyanövényen átban szállít egyik helyrl a másikra, leginkább ma- fúrja vagy pedig vele együtt hull le. Hasonlít
gasabb helyre. Raktárakban a gabonamagvaknak ehhez akaiászban lev gabonaszemeknek a nedves
a járómüröl, vasúti kocsi- v. hajóról a raktárkam- idjáráskor való csírázása, ami különben a rendes
rákba való emelésére, cséplgépeken a gabonamag- csírázástól nem üt el, de nem tévesztend össze
nak az alsó rostából a fels tisztítószerkezetbe
vagy a zsákolókamrába való szállítására használják. Szerkezete leginkább két kerékre végtelen
szalagszerüen kifeszített szíjra csatolt bádogkanalakból áll, melyet a fels kerekeknek forgatásával hoznak mozgásba s kanalaival az els kerék
körül lev tárgyakat felviszi s a fels kerék
felett egy elágazó csatornába önti. L. még Közraktárak.
Elevatórium, sebészeszköz, lapos fém- emel,
végén lekerített v. kihegyezett csontvégek, töredékek kiemelésére szolgál.

Elev&ciö

kedés.

1.

A

;

Eleve

növendék, tanuló.
Predesztináció.
Eleven er, így nevezte Leibniz a mozdító erket, megkülönböztetésül a nyomásoktól, vagyis a
holt erktl, melyek mozgást nem létesítenek, hanem csak létesíteni törekszenek. Mivel pedig a
mozgó test leírta utak arányosak a sebesség (v)
négyzetével, Leibniz az E. mértékéül az mvkifejezést vette, hol
a mozdított test tömege.
Descartes és hívei a mozdító er mértékéül a mozgásm£nnyiséget,vagy is az mv kifejezést vették és
a fölött, hogy a kett közül melyik a mozdító
er igazi mértéke, Leibniz-nek és Descartes-nak
követi között hosszú vita keletkezett, melynek
D'Alembert vetett véget (1743), ki is Traité de
dinamique c. mvének elszavában kimutatta,
hogy az egész vita vagy puszta szóvita, v. pedig
félreértésenalapszik.Ugyaniskéter,melye92/ewZó'
ideig hat, úgy viszonylik, mint az ezen idben létesített két mozgásmennyiség, ha pedig egyenl
utakon hat, úgy viszonylik, mint a létesített két
eleven er. Jelenleg a mechanikában az eleven
ern, szabatosan a ^l^mv^ kifejezésen, a mozgásban lev testek munkatehetségét értjük és ezt
(franc,

ejtsd: eiév),

Eleve elhatározás,

1.

m

Az elevenszül Brnguiera gymnorhiza Lam. ága levelekkel,
virágokkal és csírázó magvakkal, ill. termésekkel; kisebbítve.

a viviparizmussal (1. o.). B. a tropikus mocsaras
tengerpartok ú. n. mangrove formációjában rendes folyamat, pl. a Rhizophora, Bruguiera, Aegiceras, Avicennia fajokon, melyeknek csírája kifejldve áttöri a mag és a termés héját és szikleveleitl elválva lehull (Rhizophora), v. pedig a
magfehérjével növekedve jut ki a termésbl ós
lehull (Avicennia), vagy a magon bell kifejldve
mozgási energiának nevezzük 1. Energia.
Eleven föld, az emberi kéztl érintetlen föld, azzal együtt hull le (Bruguiera).
Eleve rendelés, 1. Predesztináció.
szembon a hányt vagy általában megmunkált
Elévülés (longi temporispraescriptio),3i régibb
földdel. A francia térre vierge-nek (szz föld) íelel
elmélet szerint jogfosztó E. (praescnptio extincmeg legjobban a magyar kifejezés.
;

—

Elévülés

tiva) ellentétben az elbirtoklással, mint jogaerzö
E.-sel (praescriptio aquisitiva) az idöfolyásnak
jogmegsztintetó hatása, vmely jog^iak elvesztése

pusztán azért, mert a törvényben meghatározott
idn át nem gyakorolták. Ezzel szemben az E.
ma ú. n. kereset-E., mely csakis a törvényes határid alatt nem támasztott keresetnek elvesztését
jelenti, míg maga a jog más úton ér\-ényesithetó s
csak kereset által való érvényesítés van kizárva.
Rendes E.-i idó 32 év (az osztrák polg. tvkv. hazai
hatályterületein 30 év), mely mindig a keresetszülemléstl (actio nata) számítandó.
Rövidebb idó alatt évülnek el többek közt a
vasúti balesetbl eredó kártérítés kereskedelmi
vételnél az árú hiányaira alapított követelés a
fuvarozó és a szállítmányozó elleni követ -lések
a biztosító elleni követelés bizonyos értékpapírok
tökéje és szelvényei a váltókövetelés ; az eljegyzésszegésböl eredó követelések. Az 1883. XXV.
t.-c. értelmében a kamatok elévülnek, ha a hitelez azokat három esztend alatt nem követeli.
Ez a három esztend azonban csak annak az évnek a végével kezddik, amelyben a kamat esedékes lett. A három évi kamat-E. alá nem esnek:
az értékpapírok szelvényein alapuló követelések
ezek 6 év alatt évülnek el a pénzintézeteknél elhelyezett betétek után járó kamatok és a bíróság
által már megítélt kamatok, amelyek a rendes
idben, 32 év alatt évülnek el (Kúria 62. sz. t ÍL
h.). A bírói gyakorlat a 3 évi kamat-E. -t általában csak a kölcsönbl és más hitelezési ügyletekbl felmerül, bíróilag meg nem ítélt kamatokra
alkalmazza (Kúria 65. sz. t. ü. h.). Az osztrák polg.
tvkv 1480., 1487. §-aiban a szolgálattételekból
hátoalevö követelésekre és a végrendelet,az ajándékozás megtámadására stb. meghatározott rövidebb E.-i határidk a tvkv. hazai hatályterUletein
is érvényesek. Az E.-t félbeszakítja, ha a hitelez
idközben a követelésre pert indít, v. ha az adós a
követelést (bárha hallgatagon is, pl. kamatfizetés
álral) elismeri. Ettl fogva az E. újra kezddik.
E.-nek a büntetjogban is van helye s itt kétféle olyan, mely a bnvádi eljárást s olyan, mely
a már jogérvényesen megállapított büntetésnek
végrehajtását kizárja. A magyar btkvek szerint
a bnvádi eljárás megindítása elévül 20, 15, 10,
5, 3 év, 6 hó alatt aszerint, amint halállal v. életfogytiglani fegyházzal, 10 éven fölüli szabadságvesztésbüntetéssel, öt éven fölüli szabadságvesztésbüBtetéssel v. ennél kisebb büntetéssel büntetett bünt«ttról V. vétségrl, v. kihágásról van szó.
Az E.-t félbeszakílja a bíróságnak az elkövetett
bncselekmény miatt tett intézkedése vagy határozata, de csak az ellen, aki ellen az intézkedés
vagy határozat irányul s a határozat vagy intézkedés napján az E. újra kezdetét veszi. Ha az eljárásnak megindítása vagy foljiatasa valamely
elzetes kérdésnek hatósági elintézésétl függ, az
E. azelzetes kérdés (praejudicialis kérdések) jogerejü elintézéséig nyugszik. Pl. szolgálhat a ketts
házasság büntette, ha az els hazavág eredeti érvénytelenség címén meg van támadva. A sajtótörvénynek rövidebb E.-i határidi ezentúl is hatályosak. A büntetésnek E.-i határidi, a fenti
megkülönböztetések szerint 25, 20, 15, 10, 5 és
1 év. Az E. az ítélet jogerre emelkedésnek nap:

;

;

;

:

;

:

:

:
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a már megkezdett büntetésnél azon a napon
keaidík, melyen a végrehajtást az elítéltnek meg-

ján,

szökése félbeszakította. A mellékbüntetésként kiszabott pénzbüntetés a fbüntetéssel évül el. Az
E. hatálya a hivatalvesztésre s a politikai jogok
gj'akorlatának felfüggesztésére ki nem terjed. Az
E.-t félbeszakítja az illetékes hatóságnak a büntetés végrehajtására tett intézkedése.
Eli (v. elv). Svéd- és Norvégországban a. m.
folyam. L. még ELfek.
El-iafir. L Papirusz.
Elfagyás, a növénysejteknek az alacsonyabb
hmérsék okozta elhalása, 1. Fogyás.
Elfajtázás, az, midn a háziállatok utódai elvesztik eldeik jó tulajdonságait, mert vagy a
helyi viszonyok nem felelnek meg az állatoknak,

vagy a tenyésztnek nincs kell szakképzettsége a tenyésztéshez és az állatoknak megkívánt
tartásához. Nálunk legkönnyebben elfajtáznak a
külföldrl hozott, különösen az angol állatok és az
északnyugateurópai láp-fajták, ellenben kevésbé
azon fajták, melyeknek hazája a mienkéhez hasonló éghajlattal és mezgazdasági viszonyokkal
bír.
(lat. d^eneratio), 1. kórtani értelema sejtek regresszív metamorfózisa, aminek
követke2:tében a protoplaszma fizikai tulajdonságai is, de fl^ vegyi összetétele úgy változik,
hogy a sejtmködés képtelenné válik s végül teljesen elpusztuL A vegyi anyagok szerint, amelyekbl a protoplaszma áll, megkülönböztetünk 1.
fehérjés, 2. zsíros, 3. szénhidráios E.-okat Az
els csoportba tartoznak a) a zavaros duzzadás,
a protoplaszma a fehérjék kicsapódása miatt zavaros lesz s a sejtmagot nem lehet látni, leggyakoribb súlyos fertz betegségekben és mérgezések
esetén a nagy mirigyek (máj. vese) sejkéiben
b) hialin K, a kötszövet rostjai s az erek fala
egynem,áttün anyaggá duzzad fel c)colloid E.,
a hámsejtek s azok váladéka enyvszer áttün
anyaggáalakulnak át ;d) viaszos É., az izomrostok
m^uzzadása és átalakulása egynem tömeggé
e) amiloid E. (L o.) f) nyakas E., a hámsejtek
protoplaszmájában s a kötszöveti rostok között
mucin tartalmú anyag hahaozódik fel g) savós
E., savós hólyagok fellépésében áll h) zsíros E. (L
i) a szénhídrátos E. csak egy alakban ismere0.)
tes, mint glikogén E. 0- o.). II.
az is, ha valamely sokáig jóindulatú kórfolyamat rosszindulatúvá válik, pl. rákos E.
2. E. vagy elfajzás a kultúrnövények termelésénél gyatem tapasztalható azon jelenség, hogy

Elfajulás

ben

I.

:

;

;

;

;

;

K

elnyös tulajdonságaik rendszerint rövid id

alatt

kedveztlen átalakulást szenvednek bterm gabonafajták sovány talajon szktermökké válnak
acélos búza csapadékdús éghajlat alatt puhaszemüvé lesz; koránérö fajták gazdag talajon s
csapad^os vidéken késnérkké változnak át a
nemes szll zordabb éghajlat alatt közönséges
gyümölcsöt terem, stb. Az E. a termés értékcsökkenését vonván maga után, a termel érdekében
áll azt lehetleg ellensúlyozni, ami azonban nem
mindig sikerül. Az E. okai ugj'anis többfélék lehetnek; vagy a megváltozott természetes termelési
;

;

feltételekben, talajban s éghajlatban keresendk,,
mely esetben az E. el nem hárítható, vagy a
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nemesebb kultúrfajta igényeinek meg nem felel gerlókenység ugyanolyan, mint a teljes reakmívelési módban, a talaj rossz elökészltósóben, ciónál.
elégtelen trágyázásban keresendk, mely esetben
El Fajúm, 1. Fajúm.
gondosabb míveléssel az B.-nak eleje vehet;
Elfajzás, 1. Elfajulás.
azonkívül az B. a kölcsönös termékenyítésnek is
Elfáradás. Minden él lénynek munkaképeslehet következménye, ha nemesebb s közönsége- sége csökken, ha képességeihez viszonyítva, túlsebb fajták közel egymáshoz termeltetnek, mely sokáig V. túíintenziven mködött; ilyenkor az
esetben ezek egymással keresztezdnek az ezen ingerekre bekövetkez reakció folyton kisebb és
magból származó generáció már nem lesz tiszta kisebb lesz, míg végre a reakció teljesen kimarad,
jellegíi, hanem kisebb-nagyobb számú korcsot fog a szervezet mintegy meg van bénulva, ez a je;

felmutatni az B.-nak e neme azonban csak a kölcsönös termékenyítésre utalt növényeknél, pl.
borsó, bab, répa, tök, dinnye, tengeri, dohány stb.nél fordul el, ellenben a búza-, árpa- s a zabnál
nem. B. tapasztalható majd minden növényen, a
melyet természetes lakóhelyérl elhozva, más körülmények között tenyésztünk, pl. r, növénykertekben tenyésztett havasi növényeken, midn eredeti alakjuktól eltéren jelennek meg.
Elfajulási jelek (lat. stigmata degenerationis),
fejldési rendellenességek, melyek öröklés útján
;

terhelt embereken gyakran mutatkoznak. Bgykét ilyen jel csaknem mindenkin található s épen
ezért csak ezeknek tömeges jelenléte birhat kóros
jelentséggel. Az B. testiek ós szellemiek. Testi
B. a koponya rendellenes alakulása, a testrészek
részaránytalansága, féloldali részarány talanság,
egyes szervek hiányos fejldése. A szellemi elfa-

Az B. okát azeltt a szervezet rezerv
tápanyagainak kiapadásában keresték, ez azonban nem áll, valószínbb, hogy ilyenkor az anyagforgalmi termékek felhalmozódása okozza az E.
tüneteit. Ezt bizonyítja az a kísérlet, amidn egy
agyonfárasztott kutya vérét egy teljesen pihent
kutyába befecskendezve, azon a legnagyobb fáradság tüneteit látták megjelenni. Hogy melyek
azok az anyagforgalmi termékek, melyek az E.
tüneteit okozzák, nem tudjuk sokan az Uy énkor
keletkez tejsavnak tulajdonították. Mások, mint
Weichardt, fehérjeszer, mérgez hatású anyagokat, kenotoxinokat véltek találni, amelyek a már
régebben Brown Séquard által leírt anthropotoxinnal (1. 0.) azonosak lennének. Ilyen kenotoxinokat az agyonfárasztott állatok izmaiból és vizeletébl lehet kivonni, a vérben sohasem jelennek
meg. Pihent állat vérébe befecskendezve, azokat
a legnagyobb mértékben fáradttá teszik, st
nagyobb adagokra halál is állhat be, még pedig ugyanolyan tünetek közt, mint a túlságos
izommunkánál. Ilyen kenotoxinokat aztán különböz állati és növényi fehérjékbl redukciók, st
oxidációk által mesterségesen is sikerült elállítani, st még immunitást is lehetett vele szemben
elérni. Ennek Weichardt szerint nagy jelentsége
van, mert ezáltal emberek, állatok munkabírását
nagy mértékben lehet emelni ezzel magyarázza
Weichardt a gyakorlat, a traíning jelentségét is,
mert ilyenkor a szervezet az ismételt munkánál
keletkez kenotoxinokkal szemben immunizálódik. Azonban ezek az eredmények még megersítésre szorulnak; mindenesetre sok tapasztalat
lenség az E.

;

julás jelei egyes tehetségek túlers v. hiányos
kifejldése, ilyenek a csodaszámolók, zenetehetségek a hangulatbeli gyors ingadozás, amilyen
a, hirtelen haragú embereknél ;.yagy az ösztönélet túlers kifejezése. L. még Öröklés.
Elfajulási reakció. Az izmok villamos ingerlékenységének kóros megváltozása körzeti bénulások kíséretében. Ép viszonyok között minden
izom úgy direkte mint idege útján mind faradikus,
mind galvanikus árammal is gyors, villámszerén
lefolyó összehúzódásba hozható. A galvanikus
árammal való izgatásnál bizonyos legkisebb áramer mellett a kátédnak izgató elektródként való
alkalmazásakor az áram zárására jön létre összehúzódás (katódzárási rángás
KZR). Nagyobb
áramer kell, hogy összehúzódás jöjjön létre az szól ellenük.
Ha a kifáradt szervezetet v. szervet pihenni
anód zárására (anódzárási rángás AZR). Még
nagyobb áramer mellett hat összehúzólag az engedjük, akkor munkaképességét újból visszaanóidnyitás (anódnyitási rángás ANyR) és még nyeri. Egysejt organizmusoknál, v. vérkeringésnagyobb mellett a katódnyitás (katódnyitási rán- sel biró állatoknál ennek magyarázata igen egygás: KNyR). Az elfajulásban lev izom inger- szer az B.-t okozó anyagforgalmi termékek kilékenysége ettl eltér. Az összehúzódások a fara- mosódnak s a sejt környezete, illetleg a vér elég
dikus áram alkalmazásakor egyáltalában nem tápanyagot és oxigént szállít ahhoz, hogy a
jönnek létre, akár az ideg részérl izgassuk az ködés közben elkopott részek regenerálódhassaizmot, akár direkte az izmot. Galvánárammal nak. Azonban egy kivágott izom, amelynek vérvaló izgatásnál az ideg részérl nem jön létre keringése egyáltalán nincsen, ha kifáradt, piheösszehúzódás, az izom direkt ingerlékenysége nés által szintén visszanyeri a mködképességét
fokozott. A keletkezett összehúzódások renyhe ebbl az következik, hogy a pihenés jelentsége
lefolyásúak, féregszerüek. Megváltozik az össze- nemcsak abban áll,hogy a felhalmozódó anyagforhúzódások fent leírt sorrendje is. A leggyengébb galmi termékek kiöblitdhessenek, hanem valóható áramra nem a katód, hanem az anód zá- színleg más folyamatok, mint pl. az esetleg
rásakor jön létre rángás, aztán következik a képzdött savak közömbösítése, a keletkezett mérkatódzárási, majd az anódzárási és végre a ka- ges anyagok eloxidálása stb. is szerepelnek.
Az egyes éllények és azoknak egyes szervei
tódnyitási rángás. A részleges elfajulási reakció
csak annyiban különbözik a teljestl, hogy az közt az B.-t illeten óriási differenciákat találunk.
izmok megtartják faradikus ingerlékenységüket Vannak szervek, mint pl. a szív, vagy a lélegz
és a galvánárammal is az ideg részérl is össze- izmok, melyek látszólag sohasem fáradnak ki,
húzódásra bírhatók. A galván direkt izomín- mert hiszen folyton mködnek. Ez a fáradha:

;

;

:

:

:

:

m-

•
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tatlanság azonban csak látszólagos ezek a szer- szeti tünemények képviseli s azért emberfeletti
vek ritmikusan mködnek, s az alatt a rövid id alakban jelennek meg, addig az E. a csendesebben
alatt pihennek, amely mködésük közé esik (pl. mköd, eleven természeti erk megszemélyesíti
;

két-két légzés v. szívverés között). Ha ezek az
izmok szokott ritmusuknál szaporábban mködnek, végül mégis csak kimerülnek. De azért
vannak szervek, amelyek rendkívül lassan fáradnak ki ilyenek pl. a vezet ideg v. tengelyfonalak. Általában mennél kisebb valamely szerv
anyagforgalma, s mennél kevésbbó érzékeny az
anyagforgalom változásaival szemben, annál nehezebben fárad ki. Hamar kifáradnak a harántcsíkos izmok, a központi idegrendszer, az érzékszervek stb., s ilyenkor pihenésre van szükségük,
ami pl. a központi idegrendszer bizonyos részeinél
az alvásból áll.
Emberen a harántcsíkos izmok kifáradásánál
fellép jelenségeket részletesen tanulmányozták
a Mosso-féle ergográf segélyével. Ez egy olyan
eszköz, melynél az egyik újjal meghatározott idközönként egy bizonyos súlyt emelhetünk föl;
amint az ujj hajlító izmai kifáradnak, a súlyt
mind kisebb és kisebb magasságra emelik fel,
végül meg sem bírják mozdítani. Ha ilyenkor az
ujj mozgásait grafikailag ábrázoljuk, egy görbét
kapunk, az E.-i görbét, melynek alakja minden
;

alakjuk rendesen jóval alatta áll az emberi alak
mértékének. A nép többnyire csapatos együttlétben képzeli ket, olykor királlyal élükön. Az
ember iránt jóindulatú lények, munkájában támogatják, adományokkal ajándékozzák meg stb. Fajaik különféle nevek alatt ismeretesek. Az E. mellett elfordulnak wicht-ek, kobold-ok, az erdk és
mezk sajátos szellemei, vízi szellemek (nix-ek),
fkép pedig a törpék (ném. Zwerg), eme kicsiny
alakú, fehér szakállas aggastyánok, akik hegyekben s a föld alatt laknak, a fémeket kovácsolják és sokfélekép segítségükre vannak az embes

reknek.
Elield, város,

1. EltvíUe.
Elferdülés. 1. ^. alatt a csontok és iztüetek állandó alakeltéréseitértjük. Két nagy csoportj át különböztetjük meg és pedig a vflágra hozott és az
életben szerzett E.-eket. Eltekintve a világra hozott
E. elsdleges (primár) alakjaitól, amelyek bels
okokra, vagyis a csirképzdós hibáira vezethetk
vissza, az elferdülések létrejövetelében rendszerint küls (mechanikus) okok szerepelnek. Ez
alapon az E. ismét 2 nagy csoportba sorolhatók
1. a megterhelés útján létrejött E.re, 2. a zsugo-

egyénre jellemz. A pihenés, valamint a gyakorrodásokra (contractura).
lás jelentségét 1. a megfelel címszónál.
Elfáradási görbe, L Elfáradás.
Els esetben vagy a megterhelés fokozódása,
avagy a teherviselképesség csökkenése szerepel.
Elíásodás, 1. Megfásodás.
Elf dal (Alfdalén), falu Svédország Kopparberg A testsúlygyarapodás, az aránytalanul nagy, v.
kerületének Ofvan-Siljans járásában, az Öster-

rendellenes hosszúidéig végzett

munka

túlter-

Dal mellett, regényes vidéken, (i9io) 5156 lak., helést jelent ép úgy, mint az oly foglalkozások,mepompás porflrt szolgáltató gazdag bányákkal.
lyek végzésénél a test rendellenes helyzetbe keEÚedés, csillagfedés, occultatio, az a tünemény, rül. Ez utóbbiakat professzionális v. foglalkozási
midn a Hold v. valamely bolygó korongja egy E.-eknek nevezzük (keresked, lakatos, pincér
állócsillag elé kerül és azt rövid idre elfedi.
gacsos térde és lúdtalpa, a k- és zsákhordó gerincElfehéredés (albicatio, aUbinizmus), nem té- elhajlása). Alakeltérés azonban még könnyebben
vesztend össze az etiolálással (1. Etiolement), a jön létre, ha a csontok és az azok rögzítésére és
sápadtsággal (1. o.) és a sárgasággal (1. o.). Az B. mozgatására szolgáló izmok és szalagok tehervijelensége abban áll, hogy többnyire a növény leve- sel képessége betegség következtében csökkent
lein, de viráglevelein is fehér pettyek, foltok, sávok s valóban az E. igen nagy százaléka éppen erre
jelentkeznek, st az egész levél is megfehéredik. vezethet vissza. A csont ellentálló képességének
Az E. a vegetatív úton való szaporításkor meg- csökkenését látjuk fleg angolkór (rachitis), csontmarad, st oltáskor még az anyanövényre is át- lágyulás (osteomalatia), csont és csontvelgyulaterjedhet. A fehér foltoknak megfelel helyen a dásnál, egyes idegbántalomnál (hátgerincsorvakloroplasztok nem zöldültek meg, st az egész sejt dás, syringomyelia) és izületbántalmaknál (gumókialakulása sem rendes. Az elfehéredett szervek kor). A megterhelési viszonyokban beállott zavar
a zöld levelek fiatalkori állapotához hasonlók. Az a csontok küls alakjában és bels szerkezetében
E. inkább patológiai, de nem infekciózus beteg- is fokozatosan nagy elváltozásokat hoz létre, meség, amennyiben a sejtben munkáló folyamatok lyek lényegének kutatásával sokan foglalkoztak.
a rendestl eltérk, különösen a vegyületeket Wolf az elferdülések létrejövetelében a megterhebomlasztó enzimák táraadják meg a plaszmát és a lés irányának megváltozását tekinti a lényegesnek
plasztidokat. A vegyi átalakulások terjedése sem emiatt megváltozik a csont bels gerendázata s a
rendes irányú és ezért az elfehéredett oltógallyal bels szerkezet ily változását nyomon követi a
összentt anyatóre is átterjedhet. Ennek a folya- csont küls alakjának megváltozása. A csont elmatnak különböz okai vannak, de bséges táp- ferdül, mert alkalmazkodik a megváltozott meglálék, sok és ers fény megszünteti az E.-t, ezért terhelési viszonyokhoz. Ezzel szemben mások a
már átültetés után is elmúlhat. Különben a ker- túlterhelést magát és nem a megterhelés irányátészetekben az elfehéredett növényeket a rendes- nak megváltozását tekintik elsdlegesnek, ennek
tl való eltérés miatt kedvelik, pl. a pántlikafü, a behatása alatt változik meg a csontok alakja s
fehórlevelü juhar stb., melyeket foliis albo varie- ehhez idomul
esontrészecskék eltolódása, új
gatis, az elfehéredett virágú növényeket pedig elrendezdése útján
a bels szerkezet is.
flore albo névvel jelölik,
Zsugorodásnak az izületek hajlított helyzetben
Elíek v. elbek, a germán mitológia alakjai. Míg való rögzítését nevezzük. Eredetileg e névvel
a démonok (1. o.), az óriások a hatalmas termé- valamely izomnak állandó rövidülését jelölték,

—

—

—
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amennyiben zsugorodással fleg az izmok és az atout nincs. Hat-hat kártyát osztanak ki míg
Idegek megbetegedóseinél találkozunk. Ha vala- van talon, addig nem kell színt színre adni. Érték
mely Ízület mozgatására szolgáló izmok közül szerint következ a sorrend disznó, király, fels,
valamelyik megbénul vagy a túlságos beidegzés alsó, tízes, kilences, nyolcas, hetes. A játékot az
következtében állandó görcsös (spasticus) össze- nyeri meg, kinek ütéseiben több figura van. Fihúzódásba jut, akkor az ellentétes irányban m- gura alatt értjük a disznókat, királyokat, felsköd izmok mködésében egyensúlyzavar áll be, ket, alsókat és tízeseket. Kinél tizenegy figura
8 az az izom zsugorodik, amely túlsúlyban van. (elfmandU) van, megnyerte a játékot. Ha a nyerBénulásnál a nem bénult izom akaratlagos össze- tesnek 15 figurája van, kétszeresen, ha húsz, há;

:

húzódása szabja

meg

a zsugorodás Irányát, kü- romszorosan nyerte

meg

a játékot.

Ha egyenl

ha az ermvi viszonyok (test súlya) számú figurája van mindkét játékosnak,akkor újegy irányban hatnak vele (Seeligmüller-féle an- ra kezdik a játékot ketts tétellel. Sok helyen az
tagonisticus
mechanicus elmélet). Zsugorodás utolsó ütést is «mandli»-nak, figurának számítják,
lönösen,

•;

—

névvel jelöljük az ízületnek hajlított helyzetben
való rögzítését akkor is, ha annak okát a lágy
szövetrészek (izmok, inak, br) sérülése (vágás,
szakadás, zúzódás, égés), hegesedóse (hevenyfertzéses bántalmak, ízületi reuma, gümkór,
lues) avagy alkati bántalom (fleg a köszvény)
képezi. B,-sel a test összes részein, de leggyakrabban a gerincoszlopon, az alsó végtagokon (láb),
a mellkason s anyakon találkozunk. Mint az orvostudomány minden ágában, úgy az B.-ek gyógyításában is nagy fontossággal bír a bántalom megelzése (prophylaxis) és a korai orvoslás. A profilaxis lényege röviden összefoglalva küzdeni azon
betegségek ellen, amelyek az E.-re hajlamosítanak, megakadályozni, hogy ezen bántalmak kapcsán másodlagos elváltozások jöjjenek létre, elhárítva azon káros mechanikai tényezket, amelyek az E.-ek kifejldésének kedveznek. A második fontos elv az B.-ek gyógyításában a akorai
orvoslás)). A «majd kinövi magát» szólásformába
vetett tévhit már nagyon sok ember teljes elnyomorodását eredményezte. Az B.-ek gyógyításánál
nem szabad elhanyagolni a szervezet általános
ersítését, fleg azokénál, melyeknél az arra való
hajlamosságot a szervezet alkati gyengeségében
találjuk meg. Az B. gyógyításánál ketts célt
tzünk ki: 1. az alakeltérós (elferdülés), 2. az
akadályozott mködési képesség javítását. Az
erre szolgáló módok és eszközökhöz tartoznak 1.
az orthopédiás kötések ós gépezetek 2. a (véres
és vémólküli) mtétek; 3. a fizikális gyógymódok (massage, torna, kiegyenlít — redresszáló
kézfogások). Ezeknek céltudatos kombinációját tekintjük az B.-ek leghelyesebb gyógyításának.
a levelek
2. E. a botanikában (obliquitas),
egyik oldalának a másikétól eltér ferde képzdése. A levelek B.-e állandó a hársfán, szilfán, a
Begonián, de az E. rendellenesen is megjelenhetik, pl. a mocsártölgyfán, midn a levél egyik oldalának van függeléke v. füle, a másik oldal e nélkül végzdik vagy keskenyedik a levél nyeléhez
:

:

;

—

nem lehet eldöntetlen a játék.
Elfogadás annak nyilatkozata, akihez fizetési
meghagyást, utalványt intéztek (az intézvényeez esetben

zettnek, adressatusnak, címzettnek) arról, hogy
a meghagyást elfogadja, a meghagyásnak (az
utalványnak, az intézvénynek) eleget fog tenni.
A váltójogban az B. v. akceptáció (elfogadvány)
az intózvényezettnek (esetleg a szükségbeli utalványozottnak v. névbecsülnek) váltónyilatkozata,
mellyel a váltóban foglalt fizetési meghagyás (1.
a váitó szokásos szövegét Fizessen ön stb.) teljesítésére a váltó minden jogos birtokosával szemben váltójogi kötelezettséget vállal. Az elfogadásnak szokásos formája "elfogadom. X. ¥.» gyakran a váltó szövegén ferdén keresztbe írva. Bz
azonban nem érvényességi kellék. Elég az intézvényezett névaláírása bárhol a váltó ellapján.
(Váltótrv. 215. «Feltétlen elfogadásnak tekintetik
az is, ha az intézvényezett nevét vagy cégét
minden hozzáadás nélkül a váltó ellapjára írja)).)
Az elfogadás keltezése csak a lát után bizonyos
idre lejáró váltóknál szükséges a lejárati id
flxirozása végett. Az B. következtében a váltóbirtokos az intéz vény ezettl, mint akceptánstól,
«elfogadó»-tól a lejáratkor egyenes váltókeresettel követelheti az elfogadott összeg kifizetését.
Ha az intézvényezett az elfogadást megtagadja,
a váltóbirtokos az elfogadás hiánya miatt óvást
:

:

:

:

vétethet fel és visszkeresettel biztosítást követelhet a váltó kibocsátójától, illetve a forgatóktól.
A váltóbirtokos egyébként a váltót elfogadás végett bemutatni nem köteles, csakis telepített váltónál, ha a bemutatást neki a kibocsájtó a váltón

meghagyta.

A

kereskedi nyelvben gyakran a

váltót nevezik el fogad ványnak, akceptnek. B. a
váltón kívül í^gyób intézvényezett értékpapírokpl. bankutalványnak, csekknek stb. az elfogadása is. Névbecsülési É. (acceptatio per onore),
a váltónak elfogadása más, mint az intézvényezett részérl a végbl, hogy a visszkeresetileg
kötelezett váltóadósok (kibocsájtó és forgatók) a
visszkeresettl mentesüljenek. A váltóbirtokos

nak,

csak azt a névbecsülési elfogadást köteles elfogadni, mely az intézvényezett mellett « szükség
esetére)) netán kijelölt szükségbeli utalványozottól ered. Akceptációs számla (Akceptationskonto,
Trattenkonto) az, melyen az intézvényezett keresked az intézvényezt az elfogadványok öszszegével megterheli. A váltó kifizetésekor a kifizetett összeget pénztári számlájába, mint az akElfinandeln, magyarosan elfmandli, német ceptációs számlával szemben fennálló követelést
eredet kártyajáték, melyet ketten játszhatnak kell bevezetni. Akceptációs hitel: a keresked
32 lapú kártyával. A színek egyenl értékek. hitele, melynek folytán az általa kibocsájtott vál-

(fólia semiauriculata).

Elfkarleby (Álfkarléby), város Upsala svéd
tartományban (Ián), a Dal-elf torkolata közelében,
vasút mellett, (i9io) 9492 lak., fontos vasolvasztókkal (Blf-Karlö és Hamás). Közelében a Dal-elf
Svédország egyik legszebb vízesését alkotja (17
m. magas, 170 m. hosszú), amelyet egy sziget két
ágra oszt.

'
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tókat bizonyos összegig elzetes fedezet nélkül madáig fzés útján való megsürítóse. Használják
a háztartásban a gyümölcsleveknél, a mustnál, a
elfogadják.
Eliogadás fizetés gyajiánt. Az adós azt tarto- cukorgyártásnál stb.
Elfric, 1. Alfric.
zik szolgáltatni, amivel tartozik, s a hitelez nem
Elfrida, az angolszász monda szerint Ürgamak,
köteles a követelhet dolog helyett mást elfogadni
nem köteles, de teheti, azaz más dolgot fizetés Devonshire grófjának leánya, akit feltn széphelyett elfogadhat. Ennek megfordított esete a ségéért Edgár király Athelwold küldöttjével nül
római jogban az, hogy a készpénzzel tartozó adós, kéret. De Athelwold maga lesz szerelmes beléje,
ha készpénzre egyáltalán szert nem tehet, jogo- feleségül veszi, ellenben a királyt azzal ámítja
sítva van legjobb dolgait fizetés fejében a hitele- el, hogy E. rút és nem érdemes a királyné méltóznek átengedni, aki, ha várni nem akar, azokat ságára. A király azonban egy vadászat alkalmábírói becslés szerint fizetés gyanánt elfogadni valtalálkozik Elfridával,s látván, hogy Athelwold
megcsalta, ezt leszúrja s E.-t feleségül veszi. A
tartozik (Datio in solutum).
mondát több költ dolgozta fel, elször Lope de
Elíogadmány v. elfogadvány, 1. Elfogadás.
Vega, majd az angol Mason Wüliam. A magyar
Elfogadó, 1. Elfogadás.
irodalomban Bartuch Friedrich Justin ugyané
Elfogadó-jutalék, 1. Elfog adványhüd.
Elf ogadványhitel (ném. Akceptations-Kredit). tárgyú német színmüvének két átdolgozása is
A bankok üzletkörükbe a hitel legkülönbözbb van, Dugonics András Kun Lászlója (1794) s
nemeit felvették. A váltóforgalommal kapcsolat- Boér Sándor Elfride e. tragédiája (1793) ugyanezt
ban az E.-nek van különös jelentsége. Ennek a mondát dolgozta föl Arany László is É. c. költi
alapján megállapodás szerint a bank üzletfele jo- beszélyében.
Elfsborg (Alfsborg), Westergötlandból alakígot nyer arra, hogy bizonyos összeg erejéig egyszer értesítés mellett intézvényezzen, vagy in- tott egyik tartomámya (Ián) Svédországnak, Götetéz vény eztessen a bankra. Az E. fedezetéül ugyan- borg, Halland, Jönköping, Skaraborg és Warmazok az eszközök állanak rendelkezésre, mint land közt. 12,825 km« terlettel, (i9io) 287,700
más hitelnél. Az E. különösen két célt szolgál lak., É.-i része a Dalsland, köves és terméket1. a bank ügyfelének hitelét megersíti, amennyi- len. Vizei a Wáner-tavon kívül a Göta és mellékben az ügytél által kibocsátott váltóban mint el- vizei és számos kisebb állóvíz. Ftermékek a rozs
fogadó szerepel 2. megkönnyíti a külföldön tel- és zab. Az állattenyésztés és bányászat jelentékjesítend fizetéseket, amennyiben az adósnak telen. A legvirágzóbb iparág a pamutfonás azonmódot nyújt arra, hogy külföldi hitelezjének oly kívül vannak frész- és papirmaimai. A Wáner
váltót adjon, melyen a hitelez piacán lev bank és Göta-elf természetes vízi utain kívül több csaszerepel elfogadókép. A hitelt nyújtó bank a vál- tornája és több mint 500 km. hosszú vasúti hálótók elfogadásaért jutalékot számít fel, aminek zata van. Fvárosa Wánersborg, (i9io) 7648 lak.,
nevét a Göta-elf torkolatánál épített és egykor
dfogadö-jutalék a neve.
Élfogadványszámla az, melyet a keresked fontos, de most lerombolt Elfsborg nev várról
váltóbeli tartozásairól vezet. A száralát elismeri kapta. Ipari és kereskedelmi szempontból a tarminden reá intézett, vagy általa elfogadott váltó tomány egyik legjelentsebb városa Borás (1. o.),
•értékével, megterheli a lejárt és kifizetett váltók (1910) 21,541 lak.
értékével, zárlatnál e számlán mutatkozó különEUstórpit (ásv.), szürkés-fehér kristályos halbözet a keresked fennálló váltótartozása.
mazok pontos kémiai összetétele ismeretlen, vízElfogatás, 1. Letartóztatás.
tartalmú mangánarzenát. Sjömine (Svédország).
Elfogató parancs. Bntett gyanújából a gyaElCramil, falu Egyiptomban, Damiettetl K.-re,
núsított ellen az illetékes hatóság által kibocsá- a Földközi-tengert a Menzáleh-tótól elválasztó
tott letartóztatási rendelet.
földnyelven mellette az L Napóleon által épített
Elfoglalás, 1. Occupatio.
erd romjai.
Elfogultság, 1. Félelem.
Elgar, Edioard, sir, angol zenekölt, szül.WorElfojtás. A hajón beállott lyukadásnál, léknél cester mellett Broadheathben 1857 jún. 2.
a víz behatolásának megszüntetése s ezzel a sü- hegeds és orgonás 1904. a birminghami egyelyedós veszélyének elhárítása. Az E.-ra rendesen tem zenetanára és (Bantock mellett) a Midland
kócot, kötél- s vászondarabokat, s kisebb folyam- Institut of Music igazgatója lett s nemességet
hajókon faggyút s szalonnát használnak, amiket nyert. Világszerte játszott oratóriumai The light
a nyílásba tömnek. Nagyobb lyxikadásnál a hajó- of lif e (Lux Christi 1896) Gerontius álma (1900)
testre kívül ráborított s a fenék alatt áthúzott más nagy ének- és zenekari mvek, szimfónia,
alattsággal kifeszített ponyvát az E.-ra elnyösen orgonaszonáta, zongora-tanulmányok.
lehet használni.
E.a kohászaiban. Néha elre
Elgátolás (bány.), alkalmazzák a bányában víznem látott események megakasztják az olvasztás veszély és tzveszély ellen. Ha valamely vágatfolyamatát, p. megromlik a fúvógép ha az aka- tal váratlanul vízeret nyitnak meg és a bánya
dályt néhány nap alatt el lehet hárítani, akkor az nincs felszerelve a megnagyobbodott vízmennyiolvasztót elfojtják minden nyílását elzárják, hogy ség kihúzására, agyagból, fából v. kfalból gátat
a leveg no hatolhasson belsejébe így több napig csinálnak a vágatban, a gátba egy elzárható cslehet az olvasztót melegen tartani, s ha az aka- vet is beleépítenek, hogy azon a víz a gát építése
dály el van hárítva, ismét folytatni lehet az ol- közben elfolyhasson, egy másik vékonyabb csövet
va^tást.
pedig a vágat teteje alatt azért tesznek be a
Elizés, vagy lefzés, lepárolás, valamely híg gátba, hogy azon a leveg kijuthasson a gát mönedvnek, lének bizonyos arányig, pl. feléig, har- gül. A véletlenül megnyitott vizet így el lehet
;

;

;

;

;
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zárni és a kihúzásra szükséges gépeket azután
minden elhamarkodás nélkül fel lehet állítani.
Tzveszély okából pedig köszénbányákban alkalmazzák az B.-t. A telep égö részét körülveszik
széles vágattal, mely a fekv kzettl a fedig
terjed és e vágatot azután neméghet anyaggal,
homokkal v. agyaggal teletömik, s így akadályozzák meg a tz továbbterjedését.
Elghult (Álghult), község Kronoberg svéd tartomány Östra-Varends kerületében, (i9io) 4561
lak., akik többnyire földmíveléssel és állattenyésztéssel foglalkoznak.
Elgin (or Moray), 1. county (E.-shire) Skóciában, a Highlandson Banff, Invemess, Naim és a

-

BIhagryás

oszlop) leszedett és Angliába szállított. 1816-ban

a parlament az B.-ket 35,000 fonton megvette
Lord Elgintl (neki lefejtésük és elszállításuk
74,240 fv.ntba került) a British Museum számára,
melynol: Elgin Room nev termében vannakjelenleg fölállítva. V. ö. Michaelis, Der Parthenon
(Lelpzi^' 1871).

Elginshire, 1. Elgin.
Elgoibar, spanyol község Guipúzcoa tartomány
Vergara kerlüetóben, a Déva jobbpartján, vasút
mellett, (1900)

El Golea

4224

lak.

Golea, az algériai karavánok fontos kiinduló állomása, mintegy 700 lak.
Elgözölés vagy elpárologtatós azon a fizikai
átalakuláson alapszik, midn folyékony halmazv.

Moray-öböl közt 1376 km^ területtel, {i9ii) 43,427
lak. Felülete jórészben hegyes s állattenyésztésre állapotú anyagot gázalakú módosulatba alakí2. tunk át (1. Halmazállapot). Ezt a fizikai átalakualkalmas legelökben gazdag. Fváros Elgin.
E., az ugyanily nev county székhelye, a Lossie lávst párolgásnak nevezik és ez annál élénkebb,
partján, vasút mellett, (i9ii) 8856 lak., érdekes szé- minél nagyobb a párolgási felület, minél magakesegyházromjaival; geológiai múzeumában a vö- sabb a hmérséklet és minél kisebb á. folyadékra
rös homokkzet fels rétegeibl való szép kövü- nehezed nyomás. Ha a párolgást mesterségesen
3. E„ város Illinois É.-amerikai elidézzük vagy elsegítjük, ezt a mveletet neletek láthatók.
állam Kané countyj ában a Fox Ri ver mellett, nagy vezik E.-nek. Használják oldatok besrítésére,
tehenészettel, óragyártással, (1910) 25,976 lak.
oldott anyagok kikristályosítására vagy beszáríElgin és Kincardine, skót grófi címe a Bruce- tására vagy iUanó anyagoknak elkillönítésére.
családnak. A család se, Bruce Róbert, Hódító (L. még Szeszlepárlás). így pl. a tengervíz sótarVilmossal jött Angliába unokája alapította a skót talmát nagy terjedelm, de sekély vízrétegek elágat, melynek viszont idsb ága Bruce Dávid ki- párolgása által lehet kiválasztani. Mivel a párolrállyal 1371. kihalt. Miután a negyedik Bruce gást nagyon elsegíti a szól, mely a párákat elgróf gyermektelenül elhalt, a grófi méltóság egy távolítja és száraz levegt hoz helykbe, azt is
oldalágra ment át, amely a Kincardine grófi címet szokták tenni, hogy a tövises bozótból falat állíviselte. A hetedik E. és tizenegyedik Kincardine tanak fel az uralkodó szél ellenében és az elpárogróf, Brace Thomas az B. Marbles (1. 0.) gyjtése logtatandó folyadékot a bozót közé engedik, hol
által vált ismeretessé. Szül. 1766 júl, 20., megh. az áthatoló szél igen gyors párolgást idéz olö. Zárt
Parisban 1841 nov. 14. A hadseregben vezérr- térbl, pl. üvegharang alól a párákat aspirátor
nagy ságig vitte; 1790-töl kezdve leginkább di- segélyével távolítják el. Vízgzöket az által is
plomáciai szolgálatokat teljesített s mint konstan- el lehet zárt térbl távolítani, hogy klórkalciumot
tinápolyi követ mkincsek kutatására kapott en- vagy tömény kénsavat helyeznek ott el, amennyigedélyt, de ezek hol gondatlan, hol erszakos ke- ben ezen anyagok mohón elnyelik a vízgzöket.
zelése miatt sokaknak, különösen lord Byronnak Az ilyen testek jelenléte a gzölgést is elsegíti.
Igen gyors gzölgés érhet el a levegnek sziharagját vonta magára. 1816-ban a parlament a
gyjteményt a British Múzeum számára meg- vattyúval való ritkítása által, mert ezáltal nemvette. V. ö. Michadis, Der Parthenon (1871). Fia csak a folyadékra ható nyomás kisebbíttetik, haBrvce James, nyolcadik B. és tizenkettedik Kin- nem a leveg áramlása el is távoUtja a képzdött
cardine gróf, szül. 1811 júl 20., megh. mint indiai gzöket. Ily módon járnak el, ha a gzölgésnek
alkirály 1863 nov. 20. Dharmsala-ban. 1842. Ja- alávetett folyadék nem tri a melegítést, vagy ha
maika, 1846. Kanada kormányzója lett. 1849-ben a leveg oxigénje megtámadja. Az elgzölgést
a pairséget kapta, 1857. Kínába ment követnek leginkább hevítés által szokták elsegíteni. Kisebb
s kierszakolta 1858. a tien-cini szerzdést és 1860. mennyiség folyadékot lapos csészékbe tesznek,
annak megújítását. 1862. Indiába ment alkirály- melyek alulról hevíttetnek. Nagyobb mennyiség
nak.V.ö. Letters and joumals of James, 8'" earl of folyadékok E.-e külön készülékekben történik.
Blgin (Lond. 1873) Oliphant, Mission of Earl of Ilyenek pl. üstök, nagy csészék, melyeket közvetE. in China and Japán (1860, 2 köt.). Fia Bruce len tz V. gzzel hevítenek. A gzt vagy az üstöt
Vidor Alexander, kilencedik E. és tizenharmadik alulról környez térbe, vagy az üstbe elhelyezett
kígyózó csövekbe bocsátják. A vakuum-kézsüléKincardine gróf követte öt a grófi méltóságban
1849 máj. 16. született. Elbb a konstantinápolyi kekben a gzölés ritkított levegj térben törtékövetségnél volt alkalmazva 1894— 98-ig Glad- nik. Ilyen a cukorgyárakban használt készülék a
stone alatt indiai alkirály 1905— 08-ig gyarmat- cukor-szörp srítésére.
El Greco, spanyol fest, 1. Greco.
ügyi miniszter volt.
Elgyengült férfier, 1. Impotencia.
Elgin IMarbles (ejtsd: eidzsin marbisz), így neElhagyás, jogi szempontból jelentséggel bír,
vezik azokat a görög márványmúveket, melyeket
Lord Elgin, Angliának konstantinápolyi követe a mint házastárs htlen E.-a (L Házassági bontóXIX. sz. els három évében a szultántól kieszkö- per), mint önsegélyre képtelen gyermek E.-a (1.
zölt engedélyirat alapján az athéni Akropolisz Gyerm^kkitétel), mint valamely dolog E.-a atulajépületeirl, a Parthenonról (oromzat -szobrok, mo- don elvesztésének szándékával (1. Derelictio). Az
topék, frízlapok) és az Erechtheionról (Karyatis, elhagyott dolog mint uratlan (res nuUius) annak

—

—

,

;

;

;

;

tulajdonává lesz, aki azt mint elsó elfoglalja, okkuannál az elvnél fogva res nullius cedit
palja
primo occupanti. Az E. nem véleményezhet, hanem határozott tényben kell nyilvánulnia. A római jog vélelmezett E.-t ismert annál a tulajdonosnál, aki mlvelésre rendelt földet parlagon hagyott. Aki ily földet elfoglalt s azt 2 éven át mlvelte a nélkül, hogy a tulajdonos ót ráfordított
munkájáért s költségeiért kárpótolta, a 2 év lefolyásával tulajdonos lett.
'
Eih&iláa(deklináció),ya,\ame\y égi testnek szögtávolsága az equátoi-tól, melyet a csillagon és a
% ilágtengelyen
átmen legnagyobb körnek az
equátor és a csülag között fekvó ívével mérünk
(1. Égj. A földmágnesség tanában az E. a foldmágneses er vízszintes összetevjének szöglete a
sillagászati meridiánnal (1. Földiruujnesség). — E..,
eltérítés értelmében, vízszintesen mozgó testeknek a föld tengelj-forgása folytán beálló irányváltozásai. Az É.-i féltekén minden mozgás jobbrahajló, mint azt a lövegek, a v^utak oldalnyomása
a jobb sínre, a folyópartokra vonatkozó Baer-féle
törvény és a légmozgást szabályozó Bnys-Ballotféle törvény mutatja.
Eliajtás, L Marha okozta kár és Magzat:

;

elhajtás.
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(lat.

necrosts), egyes szerveknek v,

Elhelyezés

értesíthet, de közös megegyezéssel a talpalás
eltt 8 nappal a felek is elnapolhatják a határnapot. (238., 240. §§.) fflvatalból csak akkor lehet
halasztani vagy elnapolni, ha a bíróságot halaszthatatlan más hivatali tennivaló v. fontos ok gátolja. (241. §.) Mai sommás eljárásunk az E.-t nem
szabályozza, a rendes eljárásban egyszer mindegyik fél halaszthat, a biró több halasztást is engedhet és a felek közösen szabadon halaszthatnak.
A sok halasz 'ás egyik fóoka a perek indokolatlan
elhúzódásának. Az E. egyes, gyors elintézé-sre
szoruló perekben, például igényperben, korlátolva
van. E.-a a végrehajtásnak, L Végrehajtás felfüggesztése.

Elhalasztása a büntetés végrehajtásának.
törvényben meghatározott esetekben az elítélt
kérheti. Ettl különbözik az ú. n. feltételes elítélés. L. Büntetés elhalasztása.
Elhalványodás (növ.), 1. Elfehéredés.
Elhamvasztás. A szerves anyagok elégetésekor
végül a hamut kapjuk meg. A szerves anyagok
elemzésénél az ásványos részeket minden veszteség nélkül akarjuk megkapni, azért a megsz^
ritott anyagot alacsonyabb hmérsékleten elíze-

A

nesítjük, azután ezt forró vízzel kilúgozzuk, megszárítjuk és elégetjük. A vízzel kilúgzott oldatot
a hamut tartalmazó edénybe öntjük, bepárologtatjuk és újból kihevltjük ; ekkor mérhetjük az
összes ásványos anyagot Az iparban a tengeri
algákat jód elállítása végett, a melaszmoslékot
és a gyapjumosó vizet pedig az akálisók elállítása végett hamvasztják. Az algákat közönséges
gödrökben hamvasztják, míg a moslékot és a
mosóvizet lángkemencéken bepárologtatják és

szervrészleteknek halála az él szervezetben. Oka
a szövetek táplálásának hii-telen bekövetkez végleges megsznése, a táplálóerek
vererek, hajszálerek
elzáródása miatt, v. mert a szövet a
belejutó tápnedvet nem képes felhasználni szövetbántódás. esetleg roncsolás következtében, mint
mérgezéseknél, maró savak, maró lúgok, maró
fémsók, baktériummérgek behatása alatt. E.-sal azután a szerves anyagokban gazdag maradékot
jár az égés és fagyás harmadik foka, célszertlen a kemenco más részén égetik el. Az itt fejld
villamozás, röntgenezós stb. Az elhalt rész kü- meleget felhasználják a lúg bepárologtatáisára.

—

—

lönbözöképen változik el, fleg aszerint, hogy
másodlagos fertzésnek ki van-e téve. Eszerint az
E.-nak több alakját különböztetjük meg: 1. üszkösödés (1. 0., V. gangraena), az elhalt rész megrothad. 2. Mumifikáció (1. o.), az elhalt rész a rot
hadas megsznése után kiszárad, összetöpörödik.
i.z E. e két alakja leggyakoribb végtagrészckn. 3. Kiszáradás, nagy felület testrészek nedvpárolgás miatt kiszáradnak az E. után, pl. fül,
orr stb., a maró savak hatására is kiszáradás következik be. mert azok a rothasztó mikrobákat
megölik. i.Ellágyulás(\. o., colliquatio), nedvfelvétel miatt az elhalt rész ellágj'ul, pl. agyvel.
5. CoagulaUós nekrózis
az elhalt részben a még
benne lev szövetnedvbl az elhalt sejtekbl felszabaduló fermentum hatására flbrin csapódik
ki (1. Megalvadás). Az elhalt részek utóbb különválnak (demarkálódnak) és ellökdnek s ilyenkor
az E. meggyógyult a test belsejében lev kisebb
elhalt részek felszívódnak. L. még Infarktus.
Elhalás, 1. Közösülés.
Elhalasztás, perbeli cselekményre kitzött
határnapnak késbbre áttétele. A Pp. az ügy kikiáltása utáni áttételt nevezi E.-nak, az ügy kikiáltása eltti áttételt pedig elnapolásnak. E.-t
csak fontos okból engedhet a biró a felek közni6gegyezéssel sem halaszthatják el a tárgyalást
(239. ^.), elnapolható a határnap, ha a fél megjelenését fontos ok gátolja és az ellenfél még jókor
:

:

;
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Fadús vidékeken fát
nyerése céljából.

Elharapott

f

is

hamvasztanak hamuzstr

(növ.) a.

m. Smcisa

(1.

o.).

Elhatárolás. A vasutak birtokában lév területek határát határkövekkel jelölik meg. E határköveket folyószámmal. továbbá a tulajdonos vasút

kezdbetivel látják el.
El Haza (El Ahsa), Török- Arábiának Basszra

nev vilajetéhez tartozó

vidéke, a bens fensík ós
a Perzsa-öböl közt.
El Hellah, város, l. Hülah.
Elhelyezés. 1. E., máskép befektetés, a vagyon
E.-e jövedelmez értékpapírokba. E szónak a tzsdén használt értelme tulajdonképen az ellenkez
processzust jelöli, t.i. az értékpapírok oly eladását,
mely oly vev kezébe juttatja a papirt, ki azt
vagyonbefektetés céljából vásárolja. Az ekkép
^elhelyezett» értékpapír ugyanis ily módon « szilárd) kézbe jutott, vagyis olyanba, mely nem

spekuláció céljaira vette meg azt. Az áruforgalomban az E. az árúk csoportosítását is jelenti s
ily értelemben ugyanannyit tesz, mint
osztályozás.
2. E. (dislocatio), a csapatoknak elosztása az
egyes békekörletekre. Ily értelemben lehet szólni
az egész hadseregnek v. csak egyes hadtestek

csapatjainak béke-E.-érl.

É. vagy elhelyezdés (dislocatio) alatt éra sebészetben valamely testrész természetes

3.

tik

—

Elhelyez állvány
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helyzetének megváltozását. Pl. flcamodáskor a
kificamodott izületi vég rendellenes elhelyezdés;
épígy töréskor a törésvégek elhelyezkedése jön

szóba

stb.

Elhelyez állvány. Fából

ácsolt vagy vasból
szerkezet, melynek tetején
pedig vágányokon járó kocsi v. daru

—

Elhízás

a sejtek feszültségét (turgescmtia) és így kivált a levelek szilárdságát biztosítani, minek folytán a levelek, virágok, st a még meg nem fásodott
hajtások petyhüdtek lesznek. Ha a hervadás még

nem haladt nagyon elre, akkor vízfelvétel, esetleg

víznek a növénybe való benyomása által a feszültség ismét helyreáll (1. az 1. ábrát). Nem minden
van alkalmazva, melynek segélyével súlyosabb növény képes egyformán elviselni a vízveszteséktömbök, vasszerkezetek stb. az építmény kivánt get, tehát a hervadást. A húsos (succulens) növéhelyére szállíthatók és ott elhelyezhetk. L. Áll- nyek vizük 90°/ü-át is elveszíthetik nagyobb kár
vány.
nélkül, más növények legfeljebb 50"/o-nyi veszteElhelyez daru. A költséges és sok helyet el- séget birnak el. Ha ennél nagyobb a vízveszteség,
foglaló állványozások helyett újabban alkalma- beáll a száradás. Innen van, hogy a leszakított
zott emelgépek, melyek toronyszer alépítményre virág addig ép, amig vize el nem párolog, ha pedig
vannak szerelve s építkezéseknél ktömbök, vasak, vize elpárolog, akkor elhervad, ha azonban idejegerendák, építanyag stb. felvontatására szol- korán megfelel módon vízbe tesszük, a felvett
gálnak. Használnak fix és mozgó E.-kat.
víztl egyidre ismét feléled. A növénynek bizoElhelyez intézetek, olyan vállalatok, melyek nyos részei azonban, ha egyszer feladatuknak
szolgák, cselédek, nevelök, általában alkalmazást megfeleltek és többé a növénynek nem szükségekeresk részére helyszerzés közvetítésével üzlet- sek, a bels ingerek folytán beáUó folyamatok
készült ideiglenes
csiga,

vagy

ábra. A Kisvirágú nenyuljhozzám, az
Impatiens parviflora a hervadt hajtása az
U-alakú csöbea lev higany nyomására a
hajtásba nyomuló víztl b helyzetbe jutott
1.

2.

ábra.

A

jéggel lehütött talaj okozta hervadás bemutatására szolgáló készülék.

szeren foglalkoznak. A cseléd-E.-röl különösen az után elhervadnak és a növényrl lehullanak, mint
1876. XHI. t.-c. (cselédtörvény) intézkedik, amely a termékenyülés után a virág részei a szirom, a
a cselédszerzést megvonható hatósági engedély- porzók és végül a csésze. A lombhullás is a pá:

hez köti s a cselédszerzk visszaéléseit, amennyi- rolgás csökkenésével (1. a 2. ábrát) áll. összefügben a büntet törvény súlya alá es cselekményrl gésben (1. Lombhullás).
El Hidzsr, romváros, 1. Hidzsr.
nincs szó, birsággal bünteti. Ily visszaélés külöElhímesedés (növ.), stáminodia, -ae (egyes számnösen nem önjogú személy efaiek az atya vagy
gyám beleegyezése nélkül elszegdtetése, a cseléd- ban, nnem, mert staminodium a. m. álhím), vanek a szolgálati hely elhagyására csábítása stb. lamely virágrésznek átalakulás v. visszafejldés
folytán porzóvá való alakulása; pl. ha a pásztorL. még Munkaközvetítés.
Elhelyez munkák alatt az építészetben azon táska sziromtalan, akkor gyakran 10 hím (6 henagyobb k, vas vagy faszerkezeti alkatrészek- lyett), mert 4 szirma helyén is porzó támadt.
Elhízás (obesitas, adipositas, lipomatosis uninek az azokat megillet helyre való szállítását és
megersítését értjük, melyekért darabszám sze- versalis, polysarcia, ném. Fettsucht), a zsírrint a vállalkozót külön díjazás illeti meg. Ilye- nak a testben való túlságos felhalmozódása. Künek homlokzati, lábazati stb. ktömbök, köle- lönböz fokozatok lehetségesek a formák gömmezek, lépcsfokok, kéményfedkövek, vasge- bölydedségétl egészen a test alaktalan zsírtömogrendák, ajtó- és ablaktokok,falkö vasak, szobrász- hez való átalakulásáig. Orvosilag nehéz megmondani, hol kezddik az B. voltaképeni abnormunkák stb. elhelyezése és megersítése.
Elhervadás (növ., marcescentia), beáll a növé- mis foka. A normális embernél a zsír a testsúly
nyeken, ha azok párolgás folytán annyi vizet ve- löo/o-át teszi, de ez a kor szerint változhatik, a
az 50 éves ember
szítenek, hogy a megmaradó víz többé nem képes csecsem zsírtartalma kisebb
:

t

;

Elhízás

387

zsírpárnája a 25 évesnél már túlságosnak látszanék és bizonyos rendszabályokat követelne. Könynyen megjegyezhet szabály az, hogy a test súlyának annyi kg.-nak kell lennie, ahány cm.-rel
meghaladja a testhossz a métert. 172 cm. testhossz mellett tehát 72 kg. volna a normális. Ha a
testsúly IQo/o-kal több ezen normálisnál, akkor
már elhizásról lehet beszélni. Az igazi kóros elhízás csak akkor kezddik, ha az egyénnek ebbl
kifolyólag kellemetlenségei vannak. Az elhízás
leggyakoribb formája az, amelyet a bevett táplálék mennyisége és energiakiadások közti aránytalanság okoz. Aki nagyobb kalória tartalmú táplálékot vesz magához, mint ahány kalória a mindennapi melegfejlesztéshez, izommunkához, mirigyidegrendszer-munkához
szükséges,
és
abban a fölös tápanyagok zsir alakjában kerülnek lerakodásra (1. Anyagforgalom, Táplálkozás).
.Maguk a zsirfélék, de az ersen zsirképz szénhidrátok is már kis feleslegben hosszabb ideig
felvéve idvel jelentékeny eMzásra vezethetnek. Ép úgy az alkohol, mely a zsírok és szénhidrátok helyett elégve, ezeket a zsírképzés számára a bomlástól megóvja. Az E.-nak ezt a formáját mutatják a nagyevk, az ers sörivók,
de nem különbözik tle elvben azoknak az E.-a
sem, kiknél a táplálék felvétele nem haladja
Túl a normálist, akik azonban tunya életmód és
mozgáshiány következtében a kiadásaikat ersen korlátozzák. Az E.-nak kedvez mozzanatok
még a meleg temperatura, mely az elégésnek
az intenzitását csökkenti és az ivarmirigyek bels
elválasztásának a csökkenése. Állatoknál az ivar:

mirigyek eltávolítása által képesek vagyunk az
gési folyamatokat leszállítani és az elbbivel
-yforma táplálásnál is ersebb zsírképzdést elidézni. Az állattenyésztk ezt a módszert széltében alkalmazzák (kappanok, ökrök stb.). Az embernél is az ivarérettség hanyatlása után az E-i
hajlam n. Az asszonyoknak az 50-es éveken túl
\ aló hizása részben ilyen természet. A pajzsmirigy sorvadása szintén csökkenti az energia?yasztást és kedvez az E.-nak. Vannak embe::, kikben a hizási hajlam
veleszületott és öröi-:üt. Ezeknél akkor sem tudjuk az B.-t megakadályozni, ha a táplálékbevételt az energiakiadásokkal teljes összhangba hoztuk. Ezen egyének,
kik különben más megbetegedésekre, különösen
cukorbajra is hajlamosak, valószínleg az ivarés pajzsmirigyrendszer vele született gyengesésrénél fogva kezdettl fogva felette csekély ener1 -forgalommal bimak.
Ez a ritkább forma az
•

^y-nevezett alkati E. (Constitutionelle Fettsucht).
az emlk, a has,
a csipk bralatti kötszövete, a vesék tokja, a

A zsír kedvenc lerakodási helyei

hashártya egyes részei. Teljesen körülnöheti a
szivet és nagy tömegével a szívmködést és a
légzést megnehezítheti. Elhaladott E.-nál a vérkeringés'ez oknál fogva rendesen gyengül és ez
a betegek legnagyobb veszélye. Gyakori kísérje
az érelmeszesedés. Az E.-t gyakran kiséró cukorbetegség és köszvény nem szokott nagyfokú lenni.
Az E. megelzése és gyógyítása többnyire hálás
feladat. Nehéz csak az alkati öröklött E. esetében. A kezelésnek oda kell hatnia, hogy a beteg
táplálékának kalóriaértéke kisebb legyen a szük-

Elia

ségletnél, úgy hogy a beteg a hiányt saját testének a zsírjával fedezze. Tehát kalóriaszegény
táplálékot kell nyújtani. Az egész napi kalóriabevitel ne legyen több, mint 1200—1600. Ezen
mennyileges megszorítás a legfontosabb, kevésbbé
fontos az, milyen ételeket mellzünk, vájjon
inkább a zsírtartalmuakat v. a szénhidrátokat Ers
kalóriamegszorítás mellett is a fehérjének bizonyos helyet kell juttatni. 100 g. fehérjénél kevesebbre lemenni nem szabad, mert a test különben

nemcsak zsírban, hanem izomállományban is szegényedik. (Az egyes diéták leírását lásd Soványító
kúránál.) A folyadék-elvonás csak a kúra elején
tanácsos. A bevitel megszorításán kívül fokozott
izommunkával, járással, gimnasztikával fokozzuk az elhasználást, az égési folyamatokat. A
hegyi és a tengeri leveg magában kis fokban
ugyanerre képes, bizonyos mértékben a hidegvízkezelés és az izzasztó fürdk is. Az ivókúrák,
Marienbad és Kissingemersebb hashajtást okozva,
a különben is kalóriaszegény táplálék felvételét
és értékesítését gátolják. Sör

mellzend, kevés

bor megengedhet. Ahol a leírt rendszabályok
nem vezetnek célhoz, óvatos kísérlet tehet pajzsmirigy-tablettákkal, de csakis szigorú orvosi felügyelet mellett. A gyors lesoványodás gyenge
szív és vérszegény embereknél veszélyes lehet,
nagyfokú idegességet és szívgyengeséget vonhat

maga

után.

Irodalom. Hirsciiler-Terray, A dietetika tankönyve, Budapest 1900; Leyden, Haudbnch d. ErnShmngstherapie und
Diátetik, Leipzig 1898 ; Noorden, Die Fettsucht, Wien 1910

(Nothnagel gyjteményében).

El Hofüf, város Kelet- Arábia El Haza török
kerületében. 43,000 lak.
Elhomályosodás (mesterszóval beütödés). Az
olajfestményeken a festék a száradás következtében elveszíti fényét, s ezzel a színek hatása is változik. Az E. t úgy lehet eltüntetni, hogy arra való
flmisszel (retouehir-flmisz, Sochnée fréres) gyöngén bevonjuk a festményt.
Elhullott állatok. Minden elhullást tartozik
az állat tulajdonosa vagy gondozója az elöljáróságnak haladéktalanul bejelenteni s tartozik a
hulla elásása iránt intézkedni. Ha az állat ragályos betegségre gyanos körülmények között hullott el, az állatorvos megérkeztéig a hullát elásni nem szabad, hanem olyan helj'en keU rizni,
ahova más állat nem juthat. Minden község, avagy
nagyobb gazdaság egy dögteret kell, hogy létesítsen s állati hullákat csak ezen dögtéren szabad
:

elásni.

A dögtémek

ol^-an

helyen kell lenni, ahol

állatok nem járhatnak. Aki elhullott állatot saját
területén elásatlanul hagy, vagy az elhullást nem
jelenti be, 100 K-ig, aki pedig elhuUott vagy kiirtott állat húsát eledelül használja, vagy a^nak

odaadja vagy eladja, 200 K-ig terjedhet pénzbüntetéssel lesz büntetve.

Elhurcolás,

1.

Erózió.

fpap

Izraelben, aki a bírák korában a Silóban álló szentély mellett élt. Az közelében ntt
fel Sámuel próféta. Éli fiai ocsmány bnöket követtek el. Midn Éli arról értesült, hogy fiai a
flliszteusok elleni hadjáratban elestek és hogy a
frigyláda a flliszteusok kezébe került, szörnyet halt.
Éli.

Elia

V. Ilia,

azaz IHés-numzetség

nyomai 1260— 79-bl maradtak

fenn.

;

okleveles

Ösmert
25»

se

-

Blia

—
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Ipoly eomes, kinek fla, Ugra, kitnt V. Istvánnak
Ottokár ellen való hadjáratában, midn
viszszafoglalásában sebet is kapott. A nemzetségnek
12 birtoka Veszprém és Somogy vármegyékben
feküdt.
Elia, több olasz községneve. 1, St. E. a Pianisi,

Gyr

—

0.)

Blidegrenftés

Éliás almája
termése.
Eliasit

(ásv.),

a Citrullus colocynthis

(n»v.),

(1.

az uránszurokércnek mállási ter-

méke

(épp úgy, mint a pittinérc) amorf, vékony
ereket, néha vesés halmazokat alkot, vörösessárga-jácintpiros, vörösbarna, zsírfény, át nem
;

Campobasso tartományban, (i9oo) 4812 lak.
2.
látszó. Víztartalmú uránoxid, idegen anyagokkal
E. Fiumerapido, Caserta tartomány Sora ke- fertzve pontos képlete ismeretlen. Johanngeorrületében, (1900) 4637 lak., kik földmüveléssel és genstadt (Blias-bánya).
S.

;

állattenyésztéssel foglalkoznak.

Éliástüz,

Eliade Radulescu János, román

író,

szül.

1.

Elmo

tüze.

Elib (Lih), a Marshall-szigetek egy igen ter-

1802. Tirgovigteben, megh. 1872. Ó aromán iro- mékeny kis korállszigete, 20—30 lak.
dalom Kazinczyja, aki szóval és írásban buzdított
Elicius, Juppiternek egyik neve, kit Picus (1. o.)
mindenkit, akiben tehetséget vett észre, hogy a és Paunus (1. o.) istenek Numa király kérésére
nyelv és litteratura terén mködjék. Müveinek levonszoltak az égbl (Jovem coelo eliciunt), amiszáma egész kis könyvtárt tesz ki.
kor derült égbl villámokat szórt a földre.
Eliarosz, helység Antiparosz (1. o.) szigeten.
Elicspur, Berar fvárosa, 1. Ilwspur.
Elias (ang. Mount St. E.), Észak-Amerikának
Elidegenítés (lat. alienatio, abálienatio, ném.
3. magas csúcsa, Alaszka és Kanada határán, 5520
Verausserung), a jognak, különösen a tulajdonm. Magasságát Savoyai Lajos abruzzói herceg jognak a jogosított személy akaratával másra áthatározta meg 1897. Sok glecsere közül legna- ruházása (alienatio translativa) vagy a saját dolgyobb a Malaspina, amelynek vize a tengert 1 gon idegen dologi jog zálog, szolgalom engedése
km.-re megédesíti. V. ö. Bryant, Panoráma of the (alienatio constitutiva). Tágabb értelemben az E.
Mount St. E. Rangé (Alaska 1497) De Philippi, a jogról lemondás, a dolog elhagyása (1. o.) is. E.-i
La spedizione di S. A. R. il Principe Luigi Ama- tilalom oly korlátolás, melynél fogva a jogosult
deo di Savoya al Monté Sant'E. (Milano 1900).
jogát vagy dolgát másra nem ruházhatja át ilyen
Elias, 1. Ney, angol utazó, szül. 1844 febr. 10. tilalom van pl. hitbizományi, egyházi (1. Holtkéz),
Kentben, megh. 1897 máj. .Hl. Londonban elször házközösségi ingatlanra nézve törvénynél fogva.
:

;

;

;

Hoanghonak 1851. keletke- Az E. (mely a terhelés tilalmát is magában fogzett új alsó folyását. Az méréseibl tnt ki 1872., lalja) alapulhat törvényen, birói intézkedésen v.
hogy a Gobi-sivatag keletre lejt medence. Az magánrendelkezésen (szerzdésen vagy végintézindiai kormány megbízásából bejárta Jarkandot, kedésen). A törvényes tilalomba ütköz rendela Pamir-fensíkot, 1891— 96-ig fökonzul volt Med- kezés semmis, a birói vagy magántilalom ellenére
térképezte (1868) a

rendelkezés pedig hatálytalan azzal szemben,
akinek jogát a tilalom óvja. Törvényes B. áll
fenn pl. bizonyos egyházi javakra nézve. Birói
B.-t von maga után a csdnyitás és a zárlat el-

zsedben, Perzsiában. Dolgozatai a londoni fldr.
társaság folyóirataiban jelentek meg.
2. E., Nicolas Pickenoy, hollandi fest, szül.
Amsterdamban 1588., megh. 1653—56 körül, Cornelis van der Vooi'tnak volt tanítványa. Legismertebb mvei nagy csoportos képmásai, melyek
e mfaj történetében ers haladást jelölnek, Így

tett

különösen az amsterdami múzeumban lev 4 lövészképe, dr. Portanus anatómiai leckéje (1625),

el hitelezi elöl. A magánrendelkezéssel kikötött E.-i és terhelési tilalom csak
akkor korlátozza a tulajdonost a szabad rendelkezésben, ha a tulajdont mindjárt eleve ezzel a
korlátozással szerezte vagyis ha az, aki reá a
dolgot átruházta, már az átruházás alkalmával (a
végrendelkez a végrendeletben) kötötte ki, hogy
a dolgot nem szabad tovább adnia vagy megterhelnie. Ily korlátozások kivált ingatlanokra nézve
fordulnak el. Ámde az ilyen korlátozás is csak

egy Regenskép

(1628),

továbbá Rey Márton és

A

fe-

budapesti Szépmvészeti
arcképe látható.
Múzeumban egy-egy férfi és
Éliás V. Illés (görögösített alakja a héber Élijja
és Elijiahu-nak a. m. Jah az Istenem), izraelita próféta Áháb és Izebel uralkodása alatt.
lesége arcképei

Az

(u. o.).

n

mködésének köszönhet, hogy a

feniciai

rendelése.
A tulajdonos maga nem mondhat le érvényesen az E. és terhelés jogáról, s vagyonát ily mó-

don nem vonhatja

;

Baal-kultusz Izraelben megsznt és hogy a nép
az egyistenség hitére visszatért. A biblia ki- akkor áU meg, ha valamely meghatározott szeemeli igazságszeretetét és sok csodát említ a ne- mély (akár az átruházó, akár más) oly függ
vében, egyebek között, hogy földi élete végén követelésének biztosításául szolgál, mely az illetüzes szekéren szállt fel az égbe. Emléke a késbbi tt az ingatlanra megilleti. Az ilyen érvényesen
szentírási könyvekben is él. Maleachi (1. o.) pró- kikötött E.-i és terhelési tilalmat mint tulajdonféta
nevezi a messiás elhírnökének. A talmud korlátozást a telekkönyvbe is be lehet jegyezni
Mózessel egy rangba emeli és a késbbi zsidó (a B. lapra) az így terhelt ingatlant magát (államondákban is állandóan szerepel. Rendesen ál- gát) nem lehet végrehajtás alá vonni, csak olyan
ruhában jelenik meg az emberek között és külö- terhek fejében, amelyek az E.-i és terhelési tilanösen segíti az özvegyet, árvát és az elhagyatot- lom bejegyzését rangsorban megelzik az ingattakat, a lelketlen embereket pedig mindig a jóra lan haszonvételei azonban lefoglalhatok (v. ö. erre
vezeti. Mindig társadalmi bajokat enyhít. É. alak- nézve a Kúria 59. és 74. számú teljes ülési hatájával a keresztény és a mohamedán legendák is rozatait). Másnem, magánúton kikötött, E.-i és
sokat foglalkoznak. A perzsák É.-t tették meg terhelési tilalomnak másokra kiható korlátozó
Zoroaszter tanítójának. A középkori keresztény hatálya akkor sincs, ha netán a telekkönyvbe
(helytelenül) be is jegyezték volna.
mvészet sok vonást örökített meg É. életébl.

t

;

;

Elie

de Beaumont
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Elie de Beaumont, 1. Beaumont.
Eliézer (héb.).l- Ez volt a neve Ábrahám satya
damaszbnsi származásu szolgájának, aki a bibliai
elbeszélés szerint Izsák számára Rebekát kisze2. E. ben Hyrkanos, zsidó
melte (Móz. I, 24).
írástudó a Kr. u. I. sz.-ban, ismereteinek széles
köre és a hagyományhoz való rendkívüli ragaszkodása által volt nevezetes. A «Pirké di R. E.u

—

Eliot

mveleteit és a somorrostroi vonal védelmét vezette.

E.. Francisco Javier. spanyol tábornok,
1767 márc. 4., megh. 1822. 1793— 1795-ben
Franciaország ellen küzdött, 1805. újból kiragadta Montevideót az angolok kezébl s ezért
tábornokká léptették el. 3£után Dél-Amerikában
a felkelést eredménnyel leverte, 1812. a mureiaí
hadsereg fparancsnoka lett. Riego felkelése
alaptalanul tulajdoníttatik neki.
Eligazítás. Minden csapat, illetve magasabb után elfogták és megfojtották.
Eliomys (állat), 1. Kerti pele.
parancsnokságnál naponta, elóre meghatározott
Eliot, 1. George (tulaj donkép Mary Ann
idóben, minden alárendelt parancsnokságtól egy
tiszt v. altiszt jelenik meg parancsok, rendeletek Evans), angol írón, szül Arbury-Farmban (Warwickshlre) 1819 nov. 22., megh. 1880 dec. 23.
stb. átvétele végett ezt nevezik E.-nak.
Londonban. Kitn nevelésben részesült és hoszEligíbilis (lat), a. m. választható.
Eligius (franc. Eloy), szent, a flandriaiak meg- szabb külföldi utazások után 1851. Londonban
térítóje, szül. Limogesban 588., megh. Noyonban telepedett le, ahol a szabadelv Westminster Re659 dec. 1. Nagy ügyesség ötvös volt s mint ilyen view szerkesztségének tagja lett és John Stuart
a merovingiai udvarhoz került, hogy ott mvésze- Míll s Herbert Spencer barátságát megnyerte.
tét gyakorolja. A neki tulajdonított müvek közül Sok éven át bens viszonyt folytatott Lewos
nevezetes Dagobert széke a Lonvreban. Müvei, George Henry (1817—1878) híres íróval, anélkül,
melyek azonban nem hitelesek, érdekes átmene- hogy vele törvényesen egybekelhetett volna, mert
tet jelölnek a kés római gaU formák és a bi- Lewes felesége az örültek házában élt. E. az újabb
zánci és román ízlés között. tí40-ben Noyon püs- kor angol irodalma legnagyobb regényíróinak
pöke lett. Védszentje a francia és a magyar öt- egyike. írói hímevét Scenes of Clerical Life
vösöknek, a gyri céh kivételével, mely patró- (Jelenetek a papi életbl 1854) cím novellisztikus
nusául szt. Leót tisztelte. V. ö. Ballagi Aladár jellemrajzaival alapította meg. Ezen legels müKecskeméti W. Péter ötvöskönyvének [lossa- vére a regények egész sora következett, amelyekben E. az ember kedély világának legmélyebb
riuma.
problémáit mesteri kézzel dolgozta feL 1859-ben
Élijja, 1. Éliás.
jelent meg Adam Bedé, az egyszer asztalosmesElikrásodás, 1. Elrögesedés.
Elimás, 1. Bar-Jesu.
ter története, melyet a lélektani elemzés finomElimberris, város, 1. Atich.
sága és az angol munkásosztály helyzetének
EliminaUo (lat., kiválogatás, seledio). Flate életh rajza tesznek értékessé. Legkiválóbb reszerint (Über die Bed. der Darwin'schen Seleet. génye The Mill on the Floss (A vízi malom 1860),
2. kiad. 1903. 88. old.) következ természetes E. egy minden nemesért és szépért lelkesed fiatal
lehetséges 1. katastropholis E. Tömegpusztítás, leány, Maggie Tulliver, lelki fejldését rajzolja
tekintet nélkül az egyéni szervezetkülönbsé- olyan környezetben, amelynek semmi érzéke
gekfe. Ez lehet a) simultan. mikor sok egyén sincs szellemi szükségletei iránt. A következ
nagy fizikai er által (felhszakadás, földrengés) évben jelent meg Silas Mamer, the weaver of Ra-

—

2.

szül.

;

:

:

:

•

b) egyenkénti, amidn a peték,
egyének véletlenül oly kedveztlen körülmények közé jutnak, hogy a létfentartás lehetetlen. 2. Personcdis E. Egyes egyének pusztulása tökéletlen alkalmazkodás miatt.
Eredménye a természetes kiválogatás, a létért
való küzdelemben a legtökéletesebb egyének fenmaradása. Ez pedig: a) E. élettelen er által
(klíma, nem infekciós betegség), melyek ellen az
erósebb testalkat gyz, b) E. él ellenség által,
(konstitucionális küzdelem) amely más fajhoz v.
változathoz tartozik (interspeciális vagy intervarietális küzdelem), c) E. saját fájához tartozó

pusztíttatik el és
fiatal vagy érett

ellenség által

(intraspociális küzdelem.

L.

még

Kiküszöbölés.
Elimiotisz, ókori tartomány Makedónia délnyugati részén a Haliakmon folyó középs folyása
mentén, fvárosa Elima.
EliOj 1. DonJoaquin E. y Ezpeleta, karlista ge-

Navarrában 1803., megh. Fanban
"'376. VII. Ferdinánd király halála alkalmával
nerális, szül.

)n Carlos trónralépte mellett kardoskodott, akit
ranciaországba való szökése alkalmával el is
ísért. Késbb ugyan Izabella királyné szolgála"^tába lépett, de ennek bukása után ismét a karUstákhoz szegdött, akiknek 1874-ben Bilbao elleni

a raveloei takács 1861) cím falusi
Ebben egy a sors csapásaitól teljesen
megtört és emberkerülvé lett takács lelkét egy
kis árvaleány iránti szeretete békíti meg. Nagyszer történeti háttere van Romola (1863) cím
veloe

(S.

M.,

történet.

regényének ez a Savonarola korabeli Olaszország
életének fényes rajza. A késbbi regények közül
;

kiemelendk Félix Holt, the Radical (1866) ós
^iddlemarch (1872), az angol vidéki élet sikerült
rajza, Romola mellett egyik legnépszerbb mun:

kája továbbá a Disraeli hatása alatt keletkezett
Dániel Deronda (1876), melyben a zsidókat dicsíti. &. költi munkái, mint The
Spanish
Gipsy (1868), Agatha (1869), TheLegend of Jubal
(1874), valamint drámai kísérlete Armgart (1871)
kisebb sikert arattak. Utolsó
The impressions of Theophrastus Such (1879) c. tanulmánykötet volt. E. regényeit fleg a finom lélektani
elemzés teszi becsesekké a cselekvény a személyek jellemébl fo^ik és a jellemrajz mindenütt
tökéletes. Lewes halála (1878) után E. Anglia
nagy csodálkozására hatvanéves korában nül
ment Walter Cross kereskedhöz, Lewes régi jó
barátjához, de házassága csak két évig tartott,
mert E. röviddel ezután meghalt. Életrajzát, leveleit és naplóit férje, Cross adta ki (George
;

:

mve

;

:

—

Elltt
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and joumals,
3 köt. 1885). V. ö. M. Blind, G. E. (London 1883)
Morley, Life of G. E. (1885) Leslie Stephen, G.
E. 1891). Magyarul megjelent mvei A raveloei
Eliot's Life as related in her letters

—

Ellsenlund

zsidóknál divó görög tudományokkal való foglalkozás megingatta hithségét, s kétkedvé, hit-

tagadóvá vált, bár, úgy látszik, formaszerüen nem
tért ki hitébl. Ezentúl mint Adier (héb. a másik)
takács, ford. Kacziány Géza (1885) Bedé Ádám, szerepel a talmudban. Elbbi zsidó barátjai és tiszford. Salamon Ferenc (1862) Holt Félix a radi- teli elhagyták, csak Móír rabbi maradt hü hozzá
kális, ford. Dominkovics Mária (1874)
Middle- és fáradozott megtérítésén.
raarch, ford. Csukássi József (1874) A vizi malom,
Elisabethopolis, latinul a. m. Erzsébetváros.
ford. Fac^w János (Budapest).
Elisabethpol, orosz város, 1. Jelizavetpol.
2. E., John, sir, angol tengernagy és államElisavethgrad, orosz város, I. Jelizavetgrad.
férfiú, tekintélyes család sarja, szül. 1592 ápr. 20.
Elischer, 1. Boldizsár, szül. Eperjesen 1818
Port-Bliotban, megh. a Towerben 1632 nov. 27. márc. 23., megh. Budapesten 1895 márc. 25. TaElbb a parlamentben Buckingham herceg híve nulmányai befejeztével a bíróságnál szolgált,
volt, de 1626. átpártolt a parlamentáris ellenzékhez majd ügyvéd s a nemzeti (mostani osztrák-mas mint ilyen fegyelmi vizsgálat indítását sürgette gyar) bank s számos pesti cég jogtanácsosa s
Buckingham ellen a La Rochelle ellen intézett ügyésze lett. 1855-ben a pesti egyetemen a váltóexpedíció siralmas vége miatt. B miatt I. Károly jog magántanárává habilitálták. A zeneakadémia
király a Towerbe záratta. Alig szabadult azonban egyik alapítója volt. Goethére vonatkozó ereklyeki, megint az ellenzék élére állt s másokkal egye- gyjteményét végrendeletében unokaöccsére, E.
temben kidolgozta a «Petition of rights» név alatt Gyula budapesti tanár és forvosra hagyta, ki
ismert kérvényt. Midn Károly a parlamentet 1629 aztán a gyjteményt a M. Tud. Akadémiában
márc. 2. elnapolta, E. elleneszegült a parancsnak helyezte el. V. ö. Heller Ágost, Az Elischer-féle
s kivitte, hogy a parlament, mieltt feloszlott, há- Goethe-gyüjtemóny katalógusa (Budapest 1896).
rom oly határozatot hozott, mely a kormány el2. E.Gyida (thurzóbányai) iA.,orYostanár, szül.
járását törvénytelennek bélyegezte és az adók be- Eperjesen 1846 okt. 15., megh. 1909 szept. 18. Az
hajtását már elzetesen is eltiltotta. Ezért ismét orvosi tanfolyamot Bécsben végezte, hol 1871. dokelfogták s a Towerbe zárták, a hol meg is halt. V, ö. torrá avatták. 1877-ben magántanári képesítést
nyert a ngyógyászatból, 1884. a vörös-kereszt
Forster: Sir John E. (London 1864).
3. E., Sámuel, amerikai történetíró, szül. Bos- Erzsébet-kórháza ngyógyítási osztályának, 1890.
tonban 1821 dec. 22., megh. 1898. Megírta a sza- a poliklinikai egyesület forvosává választották.
badság történetét (History of liberty), amely
1893-ban a székesfvárosi Szt. Rókus-kórház nvébl elbb mutatvány gyanánt kiadta (1847) a gyógyászati osztályának forvosává nevezték ki.
Passages from the history of liberty c. részletet, 1895-ben nyilvános rendkívüli tanári címet, 1898.
mely
bresciai Arnoldról, Savonaroláról és IH. osztályú vaskoronarendet, 1903. thurzóbányai
más olasz reformátorról szól. Követte ezt 1849. a elnévvel magyar nemességet kapott. RembrandtThe liberty of Romé c.
(2 köt.), nielynek új és Dürer-gyjteményét az állam szerezte meg.
kiadása 1852. History of liberty c. alatt jelent meg A nagybátyjától örökölt Goethe-gyjteményt,
(az els rész The ancient Romans, a második rész melyért Frankfurt és Weimar városok 100,000
History of the early Christians címmel). Ponto- márkát ajánlottak fel, E. a M. Tud. Akadémiának
sabb müvei még Manuel of the United States ajándékozta. E. a humanizmus terén is felhaszhistory between the years 1492 and 1850 (1856, nálta erejét és tudását, elkel részt vett a buda1877) Early relations with the Indians (1869). pesti els szegény gyermekkert- egyesület szerveEÍiott, George Augustus, lord Heathfield, zésében, a tabáni ingyenes gyermekkert létesítéangol tábornok, szül. 1717 dec. 25., megh. 1790 sében, a magyar gazdasszonyok országos segélyjúl. 6. 1735— 36-ig a porosz seregben szolgált. egyesületébl keletkezett vörös-kereszt-egyesület
1742— 48-ig Németországban szolgált és Dettin- szervez munkálataiban, a szamaritánus egyesület
ennél sebet kapott 1761. a francia tengerpart megalakításában stb. Az országos orvosszövetség
elleni támadásnál a lovasságot vezette, a követ- munkáiból is kivette részét, mint annak alelnöke
kez évben pedig Havana elfoglalásában vett 1902. a mcsarnokban képkiáUltást rendezett a
részt 1774. vezényl tábornok Írországban, 1775. szövetség nyugdíjalapjának javára. Tudományos
Gibraltár kormányzója lett. Itt éveken át sikere- orvosi cikkei és értekezései hazai és külföldi szaksen állott ellen a spanyolok és franciák száraz- lapokban jelentek meg.
földi és tengeri ostromának, míg a versaillesi
3. E. Gyula (thurzóbányai), orvostanár, szül.
béke 1783. véget nem vetett az ellenségeskedés- 1875 febr. 28. Budapesten. Orvosi tanulmányait
nek. 1787-ben a Heathfield lord címet adomá- a budapesti egyetemen végezte. 1898-ban Lenbe
tanár vezetése alatt a würzburgi egyetemen, majd
nyozták neki.
Elipandus, toledói érsek a VíII. században, 1. 1899. a berlini, strassburgi és bécsi egyetemek
klinikáin folytatta tanulmányait, innen visszaAdoptianusok.
Elisa, a bibliában felsorolt országok egyike, térve, a budapesti egyetemnek Korányi Frigyes
ahonnan a bíbort hozták. Sokan Görögországgal vezetése alatt álló L belklinikáján, majd 1909. a
(Blis) azonosítják. Valószín, hogy E. alatt a Korányi Sándor vezetése alatt álló III. belklinikán
görögöknek Szicíliában és Nagy-Görögországban lett tanársegéd, ahol egyszersmind a Röntgenlaboratórium vezetje. 1912-ben egyetemi magánvolt kolóniáit értették.
;

:

;

;

;

;
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m

m

:

;

;

;

Elisa, próféta, 1. Elizeus.
Elisá ben Ábuja, zsidó törvény tudós Palesztinában a Kr. u. n. sz.-ban. Az akkori hellenista

tanári képesítést nyert.
Elisenlund, látogatott tengeri fürd Schleswig
porosz kerületben, Apenrade közelében.

-

Eliseus

Elisz
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Eliseus (örményül Jechise), Chorenei (1. o,) után Leggyakrabban összetételeiben használatos árúÖrményország legkitnbb történetírója. Szül. az elismervény,pénz€lism£rvény, amegrendeUs E.-e
V. sz. elején, megh. 480. Legnevezetesebb törté- stb.
Elismert meeting, olyan lóversenysorozat,
neti munkáját Vártán története és az örmények
háborúja cím alatt írta meg. E munka számos ki- amely az illet ország irányadó pályaegyesületéadást ért és különböz nyelvekre lefordíttatott. nek jóváhagyása és ellenrzése meUett, v. ahol
:

Eredeti szövegben megjelent Konstantinápolyban
1764. és 1823., Moszkvában 1787., Velencében a
mechitáristáknál 1828., 1838, és 1852. Olaszra
fordította M. Capelletti Velencében, franciára M.
Cabordgy Parisban, angolra M. Ch. F. Neumann
müncheni tanár és kiadta 1830. Londonban.

Elisio

(lat.),

1.

Elizió.

Elismerés, a magánjogban fennálló tartozás
megersítése, kétségtelenné tétele, külön megállapodás nélkül nem újítja meg akötelmet, vagyis

nem létesít új kötelmi alapot és nem szünteti
meg az alapul fekv viszonyt nem zárja ki tévedés vagy csalás igazolását, nem érinti a régi kö;

telem alapján emelhet kifogásokat. E. a peres
eljárásban a felperesi követelés jogosságának
elfogadása, különbözik a beismeréstl (1. o.), amely

ilyen egyesület nincs, az angol versenyszabályok értelmében tartatik. Irányadó pályaegyesület
Szt. István koronájának országaiban a Magyar
Lovaregylet, Ausztriában a Jockey Club für

Oesterreich.

Elismert vsdlásfelekezet, az 1895. XLÜI. t.-c.
óta az a vallásfelekezet, amelyet a vallás- és közoktatásügyi miniszter kifejezetten E.-nek nyilvánít. Eddig ilyen csak egy van a baptista felekezet. Régebben az elismert és bevett vallásfelekezet kifejezést felváltva is használták. Az 1867.
XVII. t.-c. óta a zsidó vallás recepciójáig a zsidó
vallásfelekezetet nevezték a bevett vallásokkal
szemben E.-nek. Ha új vallásfelekezet magát el
akarja ismertetni, tartozik szervezeti szabályait
jóváhagyás végett a vallás- és közoktatásügyi
miniszternek bemutatni. A miniszter a jóváha:

hanem tényállításra vonatkozik. A
jegyzkönyvbe kell venni és az ellen- gyást csak a törvényben felsorolt esetekben tafél kérelmére ítéletet, ha pedig a követelésnek gadhatja meg. A megtagadás legnevezetesebb
más része is van, az elismert részt illetleg részíté- esetei ha a vallásfelekezet állam- v. nemzetletet (1. 0.) keU hozni (Pp. 390. § 1893. XVIII. ellenes, ha tanai a törvénnyel, közerkölcsiséggel

nem

jogra,
perbeli E.-t

:

;

104. §) és az E.-en alapuló ítéletet felebbvivégre kell hajtani (Pp.415. §
1 p. 1893. XVIII. t.-c. 117. § 1. p.). Házassági és

t.-c.

telre tekintet nélkül
:

statusperben az E.-nek nincs meg a kereseti
követelést megalapító hatálya. E.-e a törvénytelen gyermeknek természetes atyja által, L Törvénytelengyermek. E.-e külföldi ítéletnek, 1. Külföldi ítélet elismerése és Delibacionális eljárás.
E. a nemzetközi jogban az államok nemzetközi jogi alanyiságának elismerését jelenti. Az
állam csak akkor lehet nemzetközi jogok és kötelességek alanya, ha erre való képességót a többi
államok elismerik. Hogy ez az elismerés nem
megy minden nehézség nélkül, arra példa lehet,
hogy Nagy-Britannia az északamerikai EgyesültÁllamokat 1776— 1782-ig vonakodott elismerni s
még tovább késett Spanyolország az ö gyarmataiból alakult délamerikai államok elismerésével.

más

Az Egyesült-Államoknak Franciaország

által tör-

tént elismerését Nagy-Britannia 1778. casus bellinek tekintette. Az E. lehet kifejezett v. hallgatólagos. Hallgatólagos az E., ha követek küldése,

tárgyalások megindítása v.

más hallgatólagos cse-

lekmény által történik. Uj államok elismerése
néha kongresszusokon történik. Románia, Montenegró és Szerbia E.-e pl. a berlini kongresszuson történt. A teljes E.-t idnkig rendszerint
csakis a keresztény felfogáson felépült államokkal alkalmazták.
E. a kereskedelem körében részben a könyvvitelben, részben a levelezésben használatos kifejezés. A könyvvitelben annyit jelent, mint valamely tételi egy számla követel oldalára írni. Fleg a személyszáraiákkal kapcsolatban igen használatos e kifejezés, annyira, hogy nemcsak számlák elismerésérl, hanem közvetlenül az üzletfél
elismerésérl beszéhiek. A levelezés körében az
árúk, pénz vagy egyéb érték megérkezésének
igazolását nevezik E.-nek, vagy elismervénynek.

ellenkeznek, bevett v. már elismert felekezeteket
sértenek, ha a felekezet nemzetiségi jelleg. Az
E.-ek lényegesen kevesebb jogokkal bimak és
szigorúbb állami felügyelet íJatt állanak, mint a
bevett vallásfelekezetek. Ingatlanszerzési képességük csak az imaházul, oktatási, nevelési és jó-

tékonysági intézetül, egyházi v. intézeti alkahnazottak részére lakóházul használandó épületeknek,
az ezekhez szükséges telkeknek és temetül szolgáló területeknek szerzésére van korlátozva. Az
egyházközség megalakítását a törvényhatóság
els tisztviseljének be kell jelenteni, lelkészül
csak magyar állampolgárt alkalmazhatnak, a lelkészt a törvényben felsorolt esetekben a miniszter
elmozdíthatja stb.
Elismervény, valamely vagyoni érték v. szolgáltatás átvételét igazoló írás, 1. Elismerés, Átvétel és Nyugta.
Elissa, 1. Dio.
Élisz (Tlia), Görögország egyik kerülete (nomosz), mely a Peloponnezus ÉNy.-i részén Meszszenia, Árkádia, ArgoUsz, Korintus és a tenger
között terül el s népessége (1905) 103,8 10-re rágott. Jelenleg 18 járásból (démosz) áll. E. felülete
a tenger fell alacsony, lapos és homokos a parti
síkságon sok a laguna a partok szelid hajlású
íveket írnak le. Közelükben, kivéve a 226 m. magas Glarenca- foknak (a régi Chelonatas) környé;

;

a föld szelid lejthöz hasonlít, amely Ny. felé
emelkedik és amelyet a folyók alluviuma takar.
E. folyói a Qasztuni (egykor Peneios) és a Rufla (a
régiek Alpheiosa). A tengerparti síksághoz Ny.-on
hahnos és termékeny, ehhez pedig hegyes vidék
csatlakozik az Olonosz (a régiek Erymanthosa),
amelybl É.-ra a Voidia (1927 m.), K. felé pedig
a Khelmosz (2360 m.) ágazik ki. Az aránylag ess
két,

:

vidék gabonaféléket és szllt terem, partjain
igen finom szivacsokat halásznak. Fvárosa Pyrgosz, (1905) 13,690 lak.

—

Ellszl iskola

—
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Éliszi iskola v. eretriai iskola, melyet Phaedon,
Sokrates kedvelt tanítványa, szülvárosában Éliszben alapított s melyet ennek utódja, Menedemos a
maga szülvárosába, Eretriába (Buböa szigetére)
helyezett át, ahol 260-ig Kr. e. virágzott, ügy
látszik, a megarai iskolához állott közel tanításában, 1. Eukleides Megarából.
Éli te (franc, ejtsd: elit) a. m. kiválasztás a
tömegbl: a legjobb, legnemesebb, legkiválóbb.
É.-csapatok, válogatott katonákból szervezett
csapatok, melyeket bókében az államok fvárosaiban helyrségül, csatákban pedig a döntés pillanatában szoktak volt a dönt helyeken alkalmazni. Már az ó-korban voltak É.-csapatok és
ezekhez hasonló csapatok léteztek az egész középkorban, valamint az újkorban is, de létszámuk
csekélységénél fogva nagy szerepet nem játszottak. Ilyen É.-csapatok voltak a testrségek, a pre-

Eljárás félbeszakadása

Elizabeth, coimty-székhely New Yersey államban, az E. River, a Newark Bay és a Staten Island Sound partján. Utóbbi része E.-port, a Singerféle

óriási

varrógépgyárral. Egyéb iparágak:

szivattyú- és hajógyár, szeszfz, vegyi gyárak.
Szén- és vasátrakóhely. Alapíttatott 1664. La-

kossága

(1910)

73,409.

Elizabcthan style,

a XVI. sz. végén és a
elején Angliában uralkodó ízlés. Átmenetet jelent, araennyiben a kés csúcsíves, Tudorformákhoz sok renaissance elemet vegyít, melyeknek elképéül inkább Németalföld, mint Olasz-

XVII.

sz.

ország szolgált.

Elízabetlian ware, így nevezik az angolok
a XVIII. sz. elejétl ugyanazon század végéig
készült fehér, sómázas kedényeiket.
Elizabeth City, kikötváros, county-székhely
North Carolina államban, az Albemarle Soundba
toriánusok, mamelukok, janicsárok, strelicek és öml Pasquotank River torkolata közelében. Gyaegyéb gárdanemek. A francia forradalmi seregek pot-, fa- és halkereskedés. Osztrigatenyésztós.
ezt a némileg arisztokratikus intézményt is szé- Malmok, fürészgyárak, vasmüvek, hajógyár. Alalesebb demokratikus alapon tovább fejlesztették. píttatott 1793. Lakossága {i9oo) 6348.
Elizard, álnév, 1. Bakunin.
I. Napóleon trónralépése után, a bátorságban való
versengés fokozására elrendelte, hogy minden
Elizeus (héb. Elisa), Illés prófétának követje,
zászlóaljnál a legvitézebb harcosokból két É.- aki ennek halála után folytatta az Izraolországban
század szervoztessék, a magasabb emberekbl egy feniciai befolyás alatt uralkodó Baal-kultusz ellen
gránátos-, az alacsonyabbakból egy voltigeure- való küzdelmet.
Elizió (elisio) latin nyelvtani mszó, tkp. a. m.
század. Amint minden zászlóaljnak megvoltak
É.-csapatai, úgy Napóleon az egész seregbl is kilökés (gör. ekthylipsis). így nevezik különösen
szervezett É.-seregrészt a császári gárdát (ISO^^), a magánhangzó kihagyását, ha közvetetlen utána
amelybe csak olyan katonákat helyeztek át, akik is magánhangzó következik, pl. gazdasszony e
legalább 5—6 éven át más csapatoknál szolgáltak helyett gazdaasszony; ifjasszony e. h. ifjuaszés legalább két hadjáratban bátor magaviseletet szony ; az ingét is odadja stb. A XVUI. sz. végén
tanúsítottak. Poroszországban a királyi gárda- s a XIX. elején magyar vorsíróink is alkalmazták
csapatok is idvel hadtest erejéig szaporittattak a latin E. szabályát, de ezáltal ellenkezésbe jutotés e példákat követve, Oroszországban is szer- tak a magyar nyelvszokással, mely csak bizonyos
veztek gárda-hadosztályokat. Seregünkben már kifejezésekben alkalmazza.
Elizondo, spanyol falu a navarrai tartomány
a múlt század óta a gyalogságnál háborúban az
ezredek gránátos századai gyjtettek össze zászló- Pamplona kerületében, mely a hajdan B aztán név
aljakba s e gránátos zászlóaljakból néha É. -dan- alatt 14 községbl alakult köztársasági érzelm
dárokat is képeztek. Kiválasztott emberanyaguk- s egy ideig önálló kerületnek volt székhelye.
Eljárás, a jogban azoknak a szabályoknak az
nál fogva némileg szintén az É. -csapatokhoz sorolhatók nálunk a császárvadászok, Olaszország- összessége, amelyek a hatóság mködésének a
módját szabályozzák és maga a hatósági mköban a bersaglierik vagyis alpesi vadászok.
dés is. Ilyen a peres E. (1. Per), perenkívüli B.
Elitron, 1. Elytron.
Eliwagar, az északi mitológiában az a tizenkét (1. 0.), a bnvádi E. (1. o.) a hatáskörön és az elösvilágbeli jégfolyam, melyekbl a legels kép- járó hatóságon alapuló megkülönböztetés szerint
zdmények állottak el. B folyamok a Hwergelmir közigazgatási, bírói, kereskedelmi, úrbéri, vegyes
zajgó hullámú kútjából fakadnak és folyásuk köz- bírósági, társasbirósági, járásbirósági, törvényben jéggé fagynak. Ez a jég rétegesen egymásra széki E., az E. egyes részei szerint elkészít E.,
halmozódik, aztán Muspellheimból kiszálló tüzes bizonyítási E. stb.
Eljárás félbeszakadása a Pp. szerint beáll
szikrák érintkeznek vele, minek következtében
az els él lény, Ymir óriás és az Audhumla nerü 1. valamelyik fél halála esetében arra az idre,
tehén jön létre. Az E. a tavasszal olvadó jéghe- amíg a meghalt fél jogutóda vagy ellenfele az
eljárás folytatását nem kéri
2. ha valamelyik
gyek képe.
Elixír, az alchémia szótárából (arab «elikslr») fél perbeli cselekvképességét elveszti, ha valaszái-mazó elnevezése bizonyos gyógyító szerek- melyik fél képviselje meghal v. képvisel jogonek, melyek növénykivonatok borszeszes, éteres sultságát elveszti anélkül, hogy maga a fél peroldatából készülnek.
E.ad longam vitám a. m. beli cselekvképességet nyerne, arra az idre,
élet-E., életital hajdan használatos, növényi ré- amíg az új törvényes képvisel v. az ellenfél az
szekbl és áloéból készült tinktura, melyet külö- eljárás folytatására irányuló kívánságát ki nem
nösen gyönge emésztés, elöregedett s székszoru- jelenti 3. ha valamelyik fél ellen csdöt nyitnak,
E. addum de csak azokban a perekben, melyeket a csdtörlásban szenved embereknek adtak.
Halleri, hivatalos szer 150 r. borszesz és 50 r. tö- vény szerint a küzadós ellen v. a közadós részéménykénsav keveréke 1—2 gr. 150 r. vízre 15 r. rl nem lehet folytatni 4. ha valamelyik fél ügyvédje meghal v. ügyvédked képességét elveszti,
sziruppal kellemes savanykás italt ad.
:

;

!
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;

—

;

;

—
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;

;
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kötelez ügyvédi képviselet esetében arra az
idre, míg az ellenfelet más ügyvéd vallásáról
nem értesítik, különben pedig arra az idre, míg
a fél személyesen v. más meghatalmazott által
fellép
5. ha a bíróság mködése háború v. más
esemény, pl. árvíz, földrengés miatt megsznik,
ez akadály tartamára. Az E.-nak az a jelentsége,
hogy annak a tartama alatt bármelyik fél részérl a föügyben véghezvitt perbeli cselekmény az
;

ellenféllel

465—375.

szemben hatálytalan (1911. I.
L. Eljárás felfüggesztése.

t.-cikk

§).

Eljárás félbeszakítása,

Ömépviselet, Per-

1.

gátló körülmény.

Eljárás felfüggesztése a polgári eljárásban.
a peres félnek, aki meghalt, vagy perbeli cselekv képességét vagy törvényes képviseljét elvesztette (1. Eljárás félbeszakadása),
per vitelére meghatalmazottja volt, az eljárás
nem szakad félbe, de a bíróság az eljárást kérelemre felfüggesztheti, aminek olyan hatálya van,
mint a félbeszakadásnak (1. o.). Felfüggesztheti a
bíróság a peres eljárást kérelemre akkor is, ha a
fél háború idején katonai szolgálatot teljesít, vagy
olyan helyen tartózkodik, ahova a bíróság székhelyérl közlekedni nem lehet (1911. 1. t.-c. 470—
472. §§). Az E.-tl különbözik a tárgyalás fel-

Ha annak

függesztése

(1.

0.).

—

Elkatar

Az E. létrejön a megállapodással, ahhoz külsség,
mint gyrváltás, tanuk stb. nem szükséges.
Egyes külföldi jogok (angol, amerikai) szerint az
másik félnek kártéBreach of promise) nálunk

E. indokolatlan felbontása a
rítésre ad jogot

(1.

;

—

—

mint a legtöbb külföldi jogban is
az 1894. XXXI.
t.-c. szerint az E.-bl nem származik kereseti jog
a házasság megkötésére és bármely teljesítés
(kötbér, bánatpénz stb.) kikötése arra az esetre,
ha a jegyesek a házasságot meg nem kötnék,
semmis. Az E.-nek jogi hatása csak az, hogy az
a jegj'es, aki az E.-tó'l alapos ok nélkül visszalép,
vagy a másik jegj'esnek a visszalépésre alapos
okot ad, a másik jegyesnek és rokonainak a kötend házasság céljából tett kiadás erejéig kártérítéssel tartozik és köteles azt, amit neki a másik jegyes vagj' rokona a kötend házasság okából ajándékozott, vagy az eljegj'zés jeléül adott,
visszaadni vagy értékét megtéríteni. Következménye továbbá az eljegyzésnek az is, hogy a
bíró, esküdt nem járhat el a saját jegyese ügyében, a tanú és a szakért pedig a vallomástételt
megtagadhatja.
A katolikus egyházjogban az E.-nek nagj'obb
jelentsége van, bár a házasság megkötése jogilag itt sem követelhet. Legfontosabb hatása az,
hogy az E.-bl kétféle házassági akadály keletkezik, az egyik tiltó, bármely más személlyel, a má-

É. a bnvádi perben történhetik, ha 1. a házasság érvényessége vagy más lényeges magán- sik bontó (köztisztességi akadály, impedimentum
jogi viszony tekintetében a polgári bíróság hatá- publicae honestatis) az eljegyzettnek els ízbeni
rozatát be keU várni 2. területenkívüliség vagy rokonaival való házasságra nézve. A tridenti zsiszemélyes mentesség kérdésében az igazságügy- nat eltt lényeges különbség volt a sponsalia de
miniszter döntése bevárandó 3. a terhelt men- praesenti (E. a jelenben) és sponsalia de futuro
telmi jogának felfüggesztése szükséges 4. a ter- (E. a jövre) között. Az utóbbi a mai értelemben
helt elmezavara miatt szakérti megfigyelésre vett E., míg az elbbivel érvényes házasság jött
van szükség (Bp. 265. §). Az E.-t a vádtanács létre. Epúgy a keleti egj^házban és a zsidólmál a
mondja ki.
valóságos, ünnepélj'es E. tulajdonkép a házasság
Eljárási költség a polgári eljárásban, 1. Per- kezdeményezése és rendesen az esketési ünnepély
költség és Perenkívüli eljárás. A bnvádi eljá- részét teszi.
rásban az E.-et, amin pl. a tanudíj, a szakérti
El-Kab, az ókori Nekhebt, Nekheb holdistennö
díj, az áUam ellegezi s az elítélt, ha vagyonta- városa Fels-Egyiptomban, a Nilus jobbpartján
lansága nincs kimutatva, megtéríteni köteles; itt leltek örök nyugodalmat annak a nagy szabadindítványi bncselekmény esetében az indítvánji; ságharcnak a hsei, amelyet az egyiptomiak a
visszavonó sértett viseli az E.-et. A bnvádi és a hikszoszok ellen viseltek. A sírok falai írásban
fegyelmi E. és a büntetés végrehajtásának költ- és képben egy homályos óid életét és tevékenysége a bnügyi költség (Bp. 479. §) behajtását ségét szemléltetik velünk.
és elszámolását az 1890. XL. t.-c. és az ennek
El Kaiber, 1. Kairó.
alapján kibocsátott igazságügyminiszteri rendeKI kan, Sophie, családi néven Salomon, svéd
letek, szabályozzák.
írón, szül. Gotenburgban 1853 jan. 3. 1872-ben
Eljárás megállítása, 1. Önképviselet, Per- férjhez ment E. stockholmi könyvkereskedhöz,
gátló körülmény.
akinek 1879. történt halála után szülvárosába
Eljárás szünetelése, polgári perben a felek- tért vissza. Lefordította Salzmann, Pestalozzi,
nek a bíróságnál kijelentett kölcsönös beleegye- Comenius és mások pedagógiai munkáit. Saját
zése következtében áll be és addig tart, míg vala- mveit Rtist Roest {&mAnd nyelven a. m. a
nyumelyikük a folytatást nem kéri de a kijelentés- galom rozsdásodik) álnév alatt adta ki. Novellatl két hónap eltt nem lehet a folytatást kérni. gyjteményei Dur och moll (1889) Med sordin
3 év leteltével a per megsznik (Pp. 475. §.).
(1891) Skiftande stamningar (1896). Regényei
E. mulasztás miatt, 1. Mulasztás.
Ricka Flickor (1893) Sáfve Kurt u. Comp.(1894);
E^árás újrafelvétele, polgári perben. 1. Per- John Hall (1899).
Hjttás, Eljárás félbeszakadása, Eljárás felfügEl Kanetra, Dzsolan fhelye, Damaszkusztól
gesztése. Eljárás szünetelése ; a bnvádi és a köz- délkeletre, 1300 cserkesz lak., sok régiség.
igazgatási eljárásban, I. TJjraf elvétel.
Elkárhozás, teológiai nyelven a. m. pokolba
Eljegyzés (1. sponsalia, ném. Verlölmis), más- jutás. L. Pokol
kép gyürváltás, jegyváltás, kézfogó, mátkaság,
Elkatar, névleg török kiköt, délkeleti Arábia
szerzdés, mely szerint két különnem személy Basra vilajetjében, az angol protektorátus alatt
megállapodik, hogy egymással házasságra lép. álló Bahrein-szigettel szemben, melyet az angolok
;

;

;

;

;

;

—

:

;

;

;

—
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1905. megszálltak és rendeztek a porta tiltakozá-

sának ellenére.
Elkényeztetés az a ferde nevelés, mely a gyermeket minden kellemetlenségtl óvni akarva,
testét a túlságosan aggodalmas gondozással elpuhítja. Erkölcsileg is káros az E., mert némely
szül rosszul értelmezve a szeretetet, a gyermek-

—

Elkobzás

m. elrejtett, titkos er) valószínleg a tanításukat tartalmazó, szerintük az égbl lehullott
könyvvel van összefüggésben. Tanításuk a keresztény, zsidó és pogány tanok keveréke.
Elkhart, vasúti csomópont Indiana államban,
az E. és Saint Joseph összefolyásánál, Chicagótól
K.-re (160 km.). Vasúti gyárak, könyvtárak. Laa.

nek minden óhajtását teljesiti (majomszeretet) s kossága (1910) 17.084.
ezzel nemcsak komoly akaratát, hanem indokoEl-Khatif, 1. Al-Khatif.
latlan szeszélyeit is megersíti. Az elkényezteElkins, Stephen Benton, északamerikai államtett gyermek a környezete, majd idegenek, st férfiú, szül. Perry countyban (Ohio állam) 1841
a sors iránt is követelvé válik rabja önmagá- szept. 26.. megh. 1911 jan. 4. Washingtonban.
nak, terhe másoknak s az élet kellemetlenségeit 1864 óta Új-Mexikóban ügyvéd, majd bányatulajigazságtalanságnak tekintve, szerenrsétlenebb donos volt és nagy vagyonra tett szert. 1867-ben
;

^
'

annál, kit a józan nevelés önfegyelmezésre szoktatott.

Elkeresztelés. A keresztény bevett vallásfelekezetek viszonosságáról szóló 1868. LIII. t.-c. kimondja, hogy a vegyes házasságból származott
gyermekek nemük szerint követik szüleik vallását. A törvényt különösen a katoükus papok nem
tartották meg és sokszor megkereszteltek olyan
gyermeket, aki az említett törvény szerint nem
az
felekezetükhöz tartozott és az így megkeresztelt gyermeket azután saját hívüknek tekintették. Ezt az eljárást nevezték E.-nek. Minthogy
Trefort Ágost vallás- és közoktatásügyi miniszter 1884 júl. 11- 24727. sz. a. az E. meggátlása
céljából kibocsájtott rendelete hatálytalan maradt,
Csáky Albin gr. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1890 febr. 26. 10086. sz. alatt kibocsátotta híressé vált ú. n. E.-i rendeletét, mely Trefortéval
egybehangzóan kimondja,hogy ha keresztény vallásfelekezet lelkésze bármely okból oly gyermeket keresztel meg, aki a törvény szerint más keresztény vallásfelekezethez tartozik, a gyermeket saját hívének nem tekintheti, st köteles a
keresztelésröl kiállított bizonylatot 8 nap alatt az
illetékes lelkészhez áttenni a születés hiteles
anyakönyvezése végett. Kimondja továbbá a rendelet, hogy anyakönyvi kivonatot az ily gyermekekre nézve csak az a lelkész állíthat ki, akinek
felekezetéhez a gyermek törvény szerint tartozik.
A rendelet ezeknek a rendelkezéseknek megszegését, mint kihágást, pénzbüntetéssel büntette. A
rendelet törvényes voltát sokan támadták, de a

képviselház 1890 nov. 20. benyújtott határoKúria pedig 1893. Molnár
János komáromi apátplébános elleni ügyben a
rendeletet törvényesnek mondta ki. A rendelet
nyomán keletkezett nyugtalanság volt az egyik
foka annak, hogy a Weker le- kormány az egyházzati javaslat folytán, a

A meggyermekek vallásáról szóló 1894r. XXXII. t.-c. kimondja, hogy a
vegyes házasságból származott gyermekek megpolitikai törvényjavaslatokat benyújtotta.

szavazott törvények egyike, a

egyezés hiányában szüleik vallását nemük szerint
követik, de a házasfelek a házasságkötés eltt
egyszersraindenkorra megegyezhetnek abban,
hogy gyermekük melyikük vallását fogja követni. Minthogy pedig a gyermek vallására nézve
az áUami anyakönyvbe a most idézett szabály
szerint bevezetett vallás az irányadó, a törvény
az E.-nek is véget vetett.
Elkeszaiták, a zsidó-keresztény vagy ebionita
gnosztikusok egyik ehievezése. Nevük (el keszai

a tartománygyülés tagja lett, kevéssel utóbb fügyész. Erélyesen küzdött a rabszolgaság eltörlése után életbelépett ú. n. peonage bérrendszer
ellen. 1873-ban beválasztották a kongresszusba,
1891 dec. Harrison hadügyminiszternek hívta
meg, mely állásban 1893-íg szolgált. Azóta szenátor volt. Az amerikai milliomos neve leánya
révén lett ismertté világszerte. A leányába, E.
Katalinba ugyanis beleszeretett Lajos abruzzói
herceg s megkérte a kezét. A házasság elé azonban
olyan akadályok gördültek, hogy a herceg végül
is

kénytelen volt ideáljáról lemondani.

ElkMountains

(ejtsd: —mauntinsz), hegytömeg Colorado északamerikai állam Ny.-i részében, Sopris
(3954 m.), Maroon (4267 m.), Casíle Peak (4300
m.) csúcsokkal; rajta ered a San Jüan és Rio

Grandé.

Elkobzás (confiscatio), a bntettes vagyonának
az állam részére elvonása. Lehet részleges (particularis)

vagy általános

(universalis)

aszerint,

amint a vagyon egyes részeire, egyes tárgyakra
vagy az egész vagyonra kiterjed. Az utóbbi, mely
az elitélt vagyoni életének megsemmisítésével
azonos, a római jogból származott át a középkori
törvényhozásokba s egészen csak az újabb idkben sznt meg. Hazánk törvényei vagyonelkobzást rendeltek felségsértés, a szent korona elleni
hamis eskü, erszakos egyházsértós és némely
magánvétségek eseteiben. A btkvben az E. mint

nem többé nem fordul el, de igenis az
büntetjogi E. tárgyai most is a) azok a

büntetési
ú. n.

:

tárgyak, melyek bvintett vagy vétség által hozattak létre (pl. a pénzhamisítványok) továbbá b)
azok a tárgyak, melyek a bntett vagy vétség
elkövetésére szolgáltak (p. o. az ölésre használt
fegyver), az utóbbiak azonban csak akkor esnek
E. alá, ha a tettesnek vagy részesnek tulajdonai
Más az ú. n. rendri E„ mely a bntett s vétség
esetén létrehozott v. eszközül szolgált tárgyakra
akkor áU be, ha birtoklásuk vagy használatuk különben is tiltva van. Nyomtatvány, irat,
képes ábrázolat, közzététele vagy terjesztése által
elkövetett bncselekmény esetében, továbbá a
szerznek, a nyomdásznak, az elárusítónak, a terjesztnek s a nyilvános kiállítónak birtokában
talált példányok, minták, lemezek szintén elkobzandók s megsemmisítendk és pedig akkor is,
ha bnv. eljárás senki által nem indítható. Ez az
ú, n. tárgyi eljáráson alapuló E. A büntetjogi
E. tárgyai értékesítendk s a befolyt érték a pénzbüntetésekre nézve megállapított célokra fordítandó a rendrileg s tárgyi eljárás során el;

;

Eikorcsosodás

kobzott tárgyak megsemmisítendk. Ha azont)an
bármi alapon elkozott tárgyak olyanok, hogy megrzésük a büntetjogi tudományos továbbképzés
céljaira kívánatos, úgy az 1908. XXXVI. t.-c. 37.

§-ának értelmében
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bnügyi muzeumok (L o.)

nyezet károsan befolyásolhatja (bizonyos elmebajok, némely súlyos beteg stb.).
Elklönitési rendszer, L Szabadságvesztésbüntetés.

Elkfilönitett (franc, détacké, ném. detachirt), a

léte-

katonaságnál az olyan csapat v. alosztály, amelyet
Eikorcsosodás a. m. korcsképzödés (I. o.) és el- meghatározott feladat megoldására, v. bizonyos
idtartamra a seregrésztói, illetleg a csapattól
satnyulás (l.o.).
elküldenek. így p. hadmúködések alatt a seregE^os, város, L Alkos.
EUkovásodás (kovalerakodás, uöv.), a kova- részek csapatokat küldenek ki oldalaik biztosításavnak a sejt falában való összehalmozódása, a sára V. bizonyos helyiségeknek megszállására, v.
miáltal a sejtfal keményebb, de törékenyebb is lesz. az ellenség összeköttetósvonalaira stb. Speciális
Az alsóbb rangú növények között az egysejt feladattal megbízott E. csapatrészek akülnttBacUlariaceák (Diatomák, kovamoszatok) sejt- mény» (Detachement) nevet viselnek.
falában annak finom vastagodását is követve halElkülönít készülék (bány.). Az ércek elkészímozódik fel a kovasav, a magasabbrangú növé- tése alkalmával az apró ércszemekkel behintett
nyek epidermisz-sejtjeinek különösen a küls fe- ércközetet összezúzzák és az így nyert darából és
lében rakodik le kovasav, pl. a súrlóknál. A ko- lisztbl külön készülékekben, ülepítkben vagy
vában bvelketl növények organikus részeit ká- szereken különítik el a tiszta szinércet a medliumkloráttal és salétromsavval való macerálás- dtl. L. Ércelkészítés.
sal vagy platinalemezen való izzitással eltávoElkülönfildés (differenciálódás), az él szerlítva, a maradék jóformán csak kovasav, amely a vezetek testének kialakulása folyamán észlelhet
sejtfal váza, a kovaváz. A kovavázon a sejtfal folyamat, melynek eredményeképen az eredetileg
alapját a struktúrájának finomságával egjrütt fel egjTiem sejtekbl, szövetekbl, szervekbl vagy
lehet ismerni, pl. a súrló (Equiseium) és a Deut- éppenséggel egyénekbl különnemüek keletkezzia E. epidermisz-sejtjein, de különösen a kova- nek. Az E. rendesen munkamegosztáson alapszik.
moszatok sejtjein, amelyeknek kovavázait éppen Az E.-t Weismcpin szerint a sejtmag idioplasmáa nagyon finom pontozatok, bordáknál fogva az jához (a chromosomákhoz) kötött élettani egyséoptikusok a mikroszkópok jóságának kipróbálá- gek, az ú. n. determinánsok szabályozzák, mesára használják és min t ú. n. próbalemezeket (leg- lyekbl az osztódás alkalmával a sejtek különböz
többször a Pleurosigma angulatum kovavázát) minségeket kapnak. Ezzel ellentétben Hertung
a jobb mikroszkópokhoz mellékelik is.
0. szerint az E. azon alapul, hogy az a végtelen
Bllkönyvelés az az eljárás, midn a keresked sokféle munka, melyet a szervezet testének teljea vagyonában változást elidézett üzleti esemé- síteni kell, a külvilág és más, magában a szervenyeket üzleti könyveiben eljegjzi.
zetben a sejtek, szövetek, szervek, illetve egyének
Elkötés, nyélen
növeiékek, daganatok együttélése következtében keletkez föltételek haeltávolítása a megvékonyodott alapi rész lekötése tásiára, határozott törvények szerint egyes sejt-,
által.
szövet-, szerv-egységekre, ületve egyes egyénekre
-Elkövetési hely, az a hely, ahol a tettes a bn- hárul. Természetes, hogy a haladó munkafelosz3selekményt elkövette'. A bnvádi eljárásra rend- tással kapcsolatosan az eredetileg egynem részek
szerint az
bírósága illetékes.
a különböz funkcióknak megfelelóleg különféle
Elkülönítés. 1. E. (lat. separatio), helyesebben külst öltenek, ennek következménye az E. A
elkülönülés, a gyümölcs elválása a gyümölcsöz munkamegosztással és az ezzel kapcsolatos E.-sel
dologtól. így különül el a fáról lehullott gyümölcs, együttjár egyfell a közj}ontosítás és másfelöl a
az anyaállat testétl elvált ivadék, a lekaszált f, részek élettani integrácio'ja.Tagjia alárendeltsége.
gabona, a termelésre szánt erdben kidlt fa stb.
£11, Angliában a yard mellett a posztökeresA gyümölcs az E, eltt nem önálló dolog, az E. kedésben használatos hosszmérték. Az English-E
pillanatában azzá válik, s egyúttal valaküiek tu1-142 m.
IV4 yard
lajdona lesz, s ezért az
eredeti (mástól nem
Eli., természetrajzi nevek után EUis John neszármaztatott) tulajdonszerzési mód. E. a csdben, vének rövidítése, 1. Ellis.
1. Külön kielégítésre jogosult hitelezk.
ErdelElla, nnév, a magyarban rendesen a Grabriella
különítés, legelelkülönítés stb. a birtokrendezési rövidítése, a németeknél Elisabeth és Eleonóra
eljárás során, L Birtokrendezés.
neveké is.
2. E. (izolálás), a ragályos bet^ségek terEllagit, zeolitszerft ástúny, sárga, barna, vöröjesztése elleni óvintézkedés. Aa E. a ragályos ses kristályos gyöngyházfény tömegek. Víztarbetegség gyaiiujába esett egyénre vonatkozik, talmú mész-, vas-, aluminiumsziUkát. Termhelye
sítésére és gj-arapitására fordítandók.

fü^

K

=

K

=

—

ellentétben a vesztegzárral (quarantaine), amely
helyiségekre, természetes v. mesterséges határokra vonatkozik. A tapasztalat a szigorú E.-t

mindenütt a le^iztosabb óvszernek bizonyította
ragályos betegségek ellen, annak kell foganatosítása s ellenrzése azért veszély idején a közigazgatási hatóságoknak elsrend teendjét képezi. E.-t alkalmaz az orvos olyan betegekre
is, akik antiszociálisán viselkednek (elmebajosok) avagy azokra is, akiknek betegségét a kör-

Aland (Finnország).
Ellágsav, gallogén, Ci4H,Og2H.O. Halványsárga mikroszkópos kristályokból álló Íztelen vegyület. Vízben és alkoholban kevéssé oldódik,
Alkaliák sóképzödés folytán olc^ák intenzív sárga
színnel. Ez oldat levegvel érintkezve rövidesen
megpirosodik. lOO'-on elveszíti a kristályvizét
Kis mennyiségben található a gránátgyökér kérgében, a tormentillagyökérben, a gubacsban. A
bezoár-kövekhen (perzsiai kecske-féle ^at bél-

-
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köve) nagyobb mennyiségben található. Képzdik
galluszsavból, vagy csersavból a leveg vagy hidrogénhiperoxid oxidáló hatása révén.
EUágyulás, kórtani értelemben a test szöveteinek folyadékkal való átitatása s emiatt az
összeállás megváltozása, meglazulása, puhulása.
Lehet halál utáni jelenség is, mint a gyomorlágyulás (1. 0.). De leginkább az elhalás egy nemét
jelenti, amely leggyakoribb a test belsejében lev
szervekben, mint pl az agyvelben, amelyek különben is nedvdúsak és nincsenek kitéve a rothasztó mikrobáknak. Lúgmérgezés után is ellágyulnak az elhalt szövetek, a lúg oldóhatása miatt.
A gennyedést>k is a szövetek B.-ával járnak. L.
még Agyvelölágyulás, Elhalás.
.

El-Lahun, falu Alsó-Egyiptomban, amelynek
közelében a két

zsilip

egyike

állott,

amellyel a

Mörisztó vízállását szabályozták.
Ellák, Attila legidsb fla, kit utódjául akart.
Bleda halála után apja a don- és volgamelléki
akatirok királyának tette meg. Attila halála után
közt kitört a viszálykodás, amit felhasználva
a gótok és gepidák, fölkeltek ellenük s a pannóniai

fiai

Netád folyócska mellett megverték ket. Elesett
E. is,ki Jordanes szerint oly vitézül küzdött, hogy
apja, ha élt volna, maga is oly dics halált óhajtott volna. Nevét a török Ilik (a. m. els, uralkodó)
névvel veszik egynek.

Ellampns
EUand

(állat), 1.

Fémdarazsak.

város York angol countyban, a Calder és vasút mellett, (i9ii) 10,678 lak.
Gyapjúszövés, szén- és kbányászat.
Ellátás. 1. E. alatt a gazdasági cselédség és
az idszaki munkások élelmezését értik. A gazdasági cselédségbl azok szoktak pénzbeli bérükön kívül élelmezésben is részesühii, akiknek
nincsen terményjárandósága (deputatuma), ilyenek a családtalan fiatal cselédek, s akiknek a ház
és udvar körüli állandó jelenléte kívánatos, így
kocsis, mindenes, kertészlegény. Az idszaki munkások, napszámosok, hónapos cselédek ellátása
némely vidékeken szokásos s ezért annak minsége és mennyisége is igen különböz szokott
lenni, ami még attól is függ, hogy a munkástól
könny, vagy nehéz munkát kivánnak-e. A gazdasági nagy munkaidben a munkás testi ereje
erösebben vétetik igénybe s ezért táplálkozásának
(ejtsd: eiiend),

bvebbnek kell lennie, mint könnyebb munkák
Az er fentartása érdekébl kívánatos,
hogy a munkás napi élelmezésének legalább egy-

is

idején.

harmadrésze az intenzív tápszerekbl, tehát az

termékekbl (hús, tej, vaj, zsír, szalonna,
túró, sajtból) álljon, a többi a növényi eredet

állati

tápszerekre marad. A napiB. pénzbeli értéke helyenkint változik; az utóbbi években beállott
általános drágulás után most már országos átlagban fölvehet 80—100 fillérbe. Az E. összetétele
szerfölött változó lehet, így pl. kaphat egy munkás férfi napjára 600 gr. kenyeret, 60 gr. szalon-

Ellenállás

tember és október hónapokban 0'12 kg. hús.
Ezen terményilletmények értéke naponkint és
páronkint 140 fillérrel van felvéve, ami a mai
árak mellett elég alacsonynak mondható.
2. E., a tzsdei ügyletek meghosszabbítására
szükséges pénz megszerzése, ill. ilyen célokra való
kölcsön nyújtása. Eszerint ez a kifejezés egyértelm a prolongációval és reporttal.
Ellátási díj, 1. Tzsdei ügyletek.
Ellátási jogosítvány, l. Eltartás.
Ellátási üzlet, belföldi váltóknak külföldön
való elzálogosítása kószpénzkölcsön ellen. Ha
belföldön a diszkontláb igen magas, akkor a bankoknál nagy mennyiségben összegyülemlö váltókat a bank nem diszkontáltatja újból (1. Visszleahol
számítolás), hanem ehelyett külföldön,
éppen akkor alacsonyabb az általános kamatláb
zálogba adja azokat és kölcsönt vesz fel rajok. A
bank nyeresége tehát az ügyfeleknek felszámított
és a külföldi kölcsön után fizetend kamat közötti különbség. E nyereséget növelheti v. csökkenti a külföldi pénzben kapott kölcsön átvételénél és visszafizetésénél szerepl árfolyamok közötti eltérés. Ennek ellensúlyozására már a kölcsön felvételekor a bank elre megvásárolja a
kölcsön lejáratának idpontjára esedékes külföldi
értéket, ami által ugyan lemond az esetleges árfolyamnyereségrl, de viszont biztosítja magának a visszaváltás árfolyamát. Az B. különösen
Franciaországgal szemben fejldött ki.
EUé, 75 km. hosszú parti folyó Bretagneban
a Montagne Nire- on ered Morbihanban fölveszi
az Inamot, Finistéreben az Isolet
Croix sziget
közelében torkollik. 15 km.-nyi hosszúságban hajózható. Alsó részében Kiviére de Quimperlé a
neve.
Ellefeld, szászországi falu, a zwiekaui kerület
Auerbach járásában, vasút mellett, (1905) 5071 lak.,
akik fehérnemüvarrással és hímzéssel, továbbá
vászonszövóssel foglalkoznak.
EUef Ringnes-földje, északsarkvidéki sziget
Amerikától É.-ra (é. sz. 77V2— 79V2. ny- h. 98—
107"). Sverdrup expedíciója fedezte fel 1900. Területe 1.3,200 km».
Ellenakna, várharcban a várvódk által ásott
akna, amellyel vagy a támadó fél aknáit összezúzzák, vagy pedig a támadó erdítési munkáit és
lövegsáncait légbe röpítik. L. Akna.
Ellenállás, 1. a mozgástanban mindaz, ami
mozgást akadályoz, tehát mozgási energiát fölemészt. Közönséges E. a közeg E.-a, melyben valamely test mozog, tehát a levegé, vízé, továbbá
a testek lehetetlensége, a súrlódás, kötelek és
láncok merevsége. B.-t fejtenek ki elektrodinamikus erk is, midn pl. vörösréztárgyak mágnessarkok közelében mozognak (vagy fordítva). (L.

—

—

;

;

Elektromos indukció.) A galván-áramnak is kell
a vezetkben E.-t legyznie. L. még Elektromos
ellenállás, Közegellenállás, Vonatellenállás.

kiváltságos
2. E; a nemeseknek negyedik
750 gr. tejet, 1 kiló burgonyát ós 100 gr.
sajtot. Egyik állami birtokon a nyári munkások s f szabadsága, sarkalatos joga, melyet VerE.-ára adatik naponkint és páronkint 1*2 kg. búza- böczy HK. 1. R. 9. cím (a híres partis primae tiliszt és 1-2 kg. rozsliszt, 0"24 bab vagy rizs (eset- tulus nonus) akként határoz meg «Negyedik fleg 0-12 hüvelyes helyett 1-2 kg. burgonya), Olí szabadság t. i. egy és utolsó az, hogy ha királyaink

nát,

:

szalonna, 0*08 só és 8 fillér fszer- és zsírpénz.
mellett még hetenkint május, június, szep-

Ezek

fejedelmeink valamelyike néhai Második, melléknévvel Jeruzsálemi András király úr, fenséges fes

„

Ellenállási

—

hmér

jedelem közönséges végzeményében (melynek
megtartására minden magyar király, mieltt a
szent koronával megkoronáztatik, hitet szokott lenyilvánított s kifejezett nemesi szabadsáellen valamit tenni merénylene, akkor min-

t-enni)

guk

den htlenség vétke nélkül szabadságuk van annak ellenszegülni s ellenmondani mindenha». A
jogot II. Endre királynak 1222-iki végzeménye,
az ú. n. aranybulla adta meg, 31. cikkének záradékában. Az E.-i záradékot az aranybulla meghozatala után 9 évre már, az 1231. XXI. t-c.
akként módosította, «hogy ha a király vagy
fiai, vagy utódjai az ezen törvényben biztosított
szabadságot megtörnék, az esztergomi érsek jogosítva legj'en a megszegt törvényes intés elrebocsátása nélkül egyházi átok alá vetni». Az
E.-t Magyarországban az 1687. IV. t.-c, Erdélyben pedig a Diploma Leopoldinum 3. pontja szüntette

meg.

hmér, szigetel anyagra csévélt
melynek ellenállását pl. a Wheathíddal mérik (1. o.). Mivel a drót ellen-

Ellenállási
platina- drót,

stone-féle
állása a hmérséklettel együtt növekedik, ezt az
ismert ellenállásból meg lehet határozni. Tapasztalati úton az ilyen mszerhez használt galvanométert olyan beosztással lehet eUátni, amelyen
a hmérsékletet közvetlenül le lehet olvasni. L.

Bolométer.
Ellenállási mozgás.

Az orvosi torna egyik gya-

korlat-csoportja, melynél a tornázó egyenletes
szabályozott ellenállás legyzésével fejti ki a

mozgást. Az ellenállást vagy a tornáztató orvos,
vagy arra a céü^a készült gépek adják. L. Orvosi
torna.

Ellenállásmér, 1. Elektrotechnikai mérkészülekek
EUenállhatatlan er (lat. vis irresistibilis)
§-a oly küls ert ért, mely az
akarat érvényesülését a különben akaratképes
egyénben adott esetben lehetetlenné teszi olyanynyira, hogy szemben ez ervel a cselekv egyén
eszköz minségben szerepel non ágit, sed agitur.
alatt a Btk. 77.

:

—
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Klenállóképesség

(resistentia),

1.

Hajlamos-

ság és Immunitás.
Ellenáram, a fizikában külön- v. extraáram,
1.
Mágn&^es indukció és Elektromos indukció.
A technikai gyakorlatban E. két test szembevezetése, melyeknek egymást kölcsönösen befolyásolniok kell. Gázakat, gzöket, folyadékokat
htés céljából csöveken át vezetnek, melyek tágabb csövekbe vannak helye2rve s amelyeken hideg
E.
víz folyik ellenkez irányban. A telegráfláb
rövid ideig tartó áram, melyet a telegrafáló áram
megsznte után ellenkez irányban küldenek a
kábelbe, hogy annak közömbösítését gyorsítsák.
Ellenártmdatok, úgy a légkör, mint a tenger
fels és alsó rétegében elforduló áramlatok, melyek irányra nézve ellentétesek.
Ellenbirálat (antikritika), a szerz felelete
valamely sérelmesnek vélt bírálat megcáfolására
folyóiratokban ily E. tal szemben az eredeti bírálónak rendszerint még viszonvitára is jogot szoktak adni.
Ellenbizonyítás, a bizonyítás ellen irányul.
Célja a bizonyító eszközök s az általuk nyújtott
bizonyíték megertlenítése, s ez az ú. n. direkt
E., V. pedig oly ténykörülményeknek bizonyítása,
amelyek a bizonyítás alapját tev tények valóságának érintetlen hatása mellett, mégis a bizonyítéknak hatását egészen vagy részben lerombolni alkalmasak. E.-nak úgy polgári, mint büntet perben van helye. Az E. közokirat ellenében
sincs kizárva (Pp. 316. §.).
EUenbogen Adolf, zenész és balletigazgató,
szül. Miskolczon 1825., megh. Budapesten 1880.
A pesti német s onnan a Nemzeti Színházhoz szerzdött mint els hegeds. A 60-as és 70-es években tevékeny részt vett a fvárosi zeneélet mozgalmaiban. Irt több sikerült körmagyart, csárdást,

—

m

s egyéb tánc-zenét. Nagy mértékben becigányzenekarok fegyelmezésébe és ma-

keringt
folyt a

gasabb színvonalú összjátékába

;

volt a legkere-

hangszereljük és betanítójuk.
Ellenboroagh (ejtsd: eu'nböro), Edtvard Law,

settebb átírójuk,

A küls er

vagy fizikai erhatalom vagy emberi lord, angol jogtudós és tory államférfiú, szül.
erkifejtés eredménye. A fizikai erhatalom fo- Great Salkeld-ben (Cumberland) 1750 nov. 16.,
galma alá sorozandó minden olyan erszakos be- megh, 1818 dec. 13. Hírét 1785. alapította meg
hatás, mely az ember önkényétl függetlenül, ter- mint Warren Hastings egyik védje. 1802-ben a
mészeti törvény következtében áll el (tíizvész, víz- Court of King's Bench-nél fbíróvá és egyúttal
áradás, hajótörés, hófúvás miatt vonatkésés stb.), lorddá nevezték ki. 1806— 7-ig Grenville alatt
vagy fiziológiai okok folytán létesül ípl. görcs, miniszter is volt. Légid, fia, Edtoard Law,
tüsszentés stb.). A megkisérlett ellenszegülés még grófja, szül. 1790 szept 8., megh. Cheltenhamben
nem fosztja meg az ert ellenállhatatlan minsé- 1871 dec. 22. 1828— 30-ig a titkos pecsét re;
gétl, st rendszerint éppen az bizonyítja, hogy a 1834. az indiai hivatal elnöke, 1842—44-ig pedig
idejében az angokényszerített akart, de nem tudott ellenszegülni, Kelet-India kormányzója. Az
akart, de nem tudott másként tenni, mint ahogy lok szerencsés háborút viseltek az afgánokkal, de
tett. Nem lehet szó E. címén felmentésrl, ha a E.-t egy ügyetlenül szerkesztett proklamációja
kényszerített az erszak alkahnazásába beleegye- miatt a kormány visszahívta. Viktória kii*ályné
zett, ilyenkor az actio líbera in cattsa (1. o.) egyik Sotdham mcowní-jává és E. grófjává emelte.
esetével állunk szemben. Ha az er nem volt ellen- 1858-ban megint elLöke lett (rövid idre) az Indián
állhatatlan, azaz a kényszerítettnek módjában s offlcenak. A felsházban 1863. melegen szólalt fel
kötelességében állott volna eUenszegüM és a a lengyel felkelk és 1864. Dánia érdekében. V. ö.
fenyegetés (1. o.) ismérvei sincsenek meg, úgy a Colchester, History of the Indián administration
cselekmény beszámítandó és pedig a körülmények- of Lord E. in his correspondence with the duke
hez képest vagy mint szándékos, vagy mint gon- of Wellington (London 1874) és Edward Law, Lord
datlan ; a gondatlanság többnyire természeti er- E., A political diary (London 1881, 2 köt).
hatalomnál fordulhat el maga az erszak mindEllencsászár, 1. Ellenkirály.
azonáltal ilyenkor is enyhít körülmény.
Ellencsirásak (növ.), 1. Enantioblastae.

E

;

-

Ellend
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Ellend, kisk. Barany vm. pécsváradi j.-ban,
503 magyar lak. u. p. Berkesd, u. t. Pécsvárad.
Ellenérték, kereskedelmi értelemben tulaj donképen ugyanaz, mint fedezet, vagyis valamely tartozás kiegyenlítésére fordított vagyonrész (váltó,
utalvány, csekk, ellenszámla stb.).
Ellenérzés, 1. Ellenszenv.
Ellenesés. Ha két olyan pontot kötnek össze
vasúttal, melyek között nagyobbb magasságkülönbség van, a vasút két pont között lehetleg
egyenletesen elosztott állandó em >lkedéssel küzdi
le a magasságkülönbséget. Gyakran azonban a
terep v^iszony ok olyanok, hogy ahhoz alkalmazkodva, az állandó emelkedést nem lehet betartani
és közben eséseket is iktatnak be. Az ilyen különben állandó emelkedés pályarészek közé beiktatott eséseket nevezik B.-eknek, mert azok a
vasút emelkedése szempontjából elveszett pályarészek. Hegyi pályák tervezésénél lehetleg kerülik az B.-eket, mert azok a gazdaságos vontatás
szempontjából igen károsak.
Ellenfal (hídépít.). így nevezik a kisebb falazott mtárgyaknál (áteresztknél) az áteresztcsatorna oldalfalait, a hidaknál pedig a hídfnek
azt a falát, amelyre az áthidaló szerkezet (boltozat,
fa-, vas- V, vasbetonszerkezet) támaszkodik s mely
egyszersmind a hídra vezet út- (vasút) töltést
megtámasztja és a nyílás (vízfolyás) felé hatá(1910)

rolja. L.

;

még Gyámfal.

Ellenfél a perben az alperes a felperessel, a felperes az alperessel szemben. Az B. képviseletének
elvállalása az ügyvéd által, elbbi ügyfelének beleegyezése nélkül, a büntet törvénybe ütközik, s
a képviselet elvállalásának ténye egymaga minden károsítási szándék nélkül is 3 évig terjedhet
fogházzal büntetend. (Btkv. 482. §.)
EUenforgattyu, a gépek forgattyú- csapj ára
alkalmazott olyan kar, mely visszanyúlik csaknem a forgattyutengely forgási középpontjáig s a
visszanyúló végére alkalmazott kisebb tengelycsap a forgattyú tengelye körül kisebb körben
forog. Gzgépeken leginkább a tolattyu vagy
a szivattyú mozgatására, lokomotivoknál pedig
gyakran a kormányrúd hajtására használják.
EUenf orradalom,valamely gyztes forradalom,

annak kormánya és intézményei ellen
mozgalom, a régi rend fenntartása,

—

Ellenjegryzés

forduló görbületeket E.-nek, elleníveknek nevezik.
E. közvetlenül sohasem követhetik egymást,hanem
egyenes darabokat kell közéjük beiktatni. A görbü-

i.,hogy a köríves mozgás folytán feler a járómveket a vágányból
ki ne emelhesse, a küls sínszálat a belshöz képest magasabbra helyezik, úgy, hogy a görbületekben a járómvek mindig érezheten a görbület
belseje felé dlt helyzetben haladnak. Hogy ellenkez irányú túlemelések ne kövessék közvetlenül
egymást, erre szolgálnak az B. közé beiktatott
egyenes rányú vonalrészek.
EUengöz. Ha egy vonat igen gyors megállítása
kívánatos és a rendes fékezés hatása nem volna
elégséges, a mozdony gzgépét is felhasználják a
fékezésre akképen, hogy a gz elosztását teljeletekben

lép

u.

centrifugális

sít gzgép-vezérm megfelel beállításával a
gépezettel a menetiránnyal ellentétes munkát fejki. Az ellengöz károsan hat a mozdonyra
és ezért ezt a fékezési módot csak veszély esetében szabad felhasználni. Használják az E.-t hajóknál, siklóknál stb. is.

tetnek

Ellenhajtás,

1.

Német vadászat.

reactio). Ha két való (valónak
nevezve, ami van) úgy hat egymásra, hogy az
egyikben a másiknak hozzájárulása foljiíán valamely változás áll be, ezt a változást ellenhatásnak
is nevezhetjük. Ha pl. a világosság sugarai érik
a szemet, amelyben ennek folytán bizonyos
fiziológiai folyamat áll be, ezt a változást is B.nak nevezhetjük, még inkább azonban azt az érzetet, mely a fiziológiai folyamat folytán a tudatban kél. Az érzet tehát a tudat B.-a az idegrendszer változásaira. Szélesebb értelemben minderi
oly változás, mely valamely ráhatás következtében fleg ellentétes irányban áll be, pl. orvosságok B.-a, nagy izgalmak után a lehangoltság mint
B. stb. A politikai reakcióra nem alkalmazzuk ezt
a kifejezést. L. Inger és Reakció.
Ellenható színek, 1. Ellentétes színek.
Elleninger (contrastimulus). Fájdalmas inger (tüzes vas, maró sav stb.) alkalmazása valamely testrészre, hogy a betegségokozta fájdalmak csökkenjenek. Easori (innen Rasorismus) és
Brown (innen Brovpnismus) alapította, idejétmúlta
orvosi eljárás, melyet gyakran alkalmaztak az

Ellenhatás

(lat.

elvezet módszer keretében.
illetleg
Ellenirat, a mai rendes polgári perben az alpevisszaállítása érdekében. Az újabb történetben is rest megillet els perirat, melyben a keresetre
gyakran találkozunk e jelenséggel. Ilyenek a nyilatkozik.
Ellenjegy (ang. Voiicher, ném. Kontrazettél),
francia nagy forradalommal szemben a lyoni,
marseillei, touloni fölkelések, de különösen 1793. a pénztárból könyvelés nélkül felvett összegek
a Vendée lázadása, melynek elégedett, egyszer idleges nyilvántartására adott elismervény. Az
népe a vallás, az egyház és a királyság védel- B. addig, míg a tétel végleg elszámolva nincs, a
mére fogott fegyvert 1911. a monarchista B. Por- pénztárban készpénz gyanánt szerepel. Az E.-et
néha &c»w-nak is nevezik (1, o.).
tugáliában.
„Ellenjegyzés.. A közjogban 1. Miniszter.
Ellenfuga, 1. Fuga.
A kereskedelmi életcontreap- Ügyvédi E.,l. Ügyvéd.
Ellenfutóárok (ellenpárhuzam,
proche), a véd futóárkai a támadó futóárkainak ben általános üzleti szokás, hogy az irodákban
pásztázására, mi végbl azokba könnyebb fajtájú minden egyes alkalmazott a kezein átmen levelövegeket és géppuskákat is szokás alkalmazni. leket, számlákat és egyéb okmányokat kézjegyéEllengörbék. A vasutak, követve a legkedve- vel ellátja (rendesen a névaláírásának valamely
zbb terepfelszint, szabályos görbületekben kerü- rövidített formája) annak jeléül, hogy tudomásul
lik ki az útjokba került akadályokat, B görbüle- vette az illet okmány tartalmát és azt a maga
tek a helyi viszonyok szerint, hol jobbra, hol balra ügykörében kellképen elintézte. Az aláírások v.
fordulnak. Az egymást követ ellenkez irányban kézjegyek ilyetén rávezetését nevezik E.-nek.
irányított

;

—
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Ellenjelenségek

—

Ellenrzés

Ellennyngta, 1. Xyugtatvány.
Elleiyelenségek, oly ténykörülmények, ameEUeanynjtás, 1. Ficamodás.
lyek arra engednek következtetést, hogy a bnEllenoldal, így nevezik a reprodukáló mvétett fenn nem forog, vagy a fenforgó bntettben
szetekben egy képnek vagy rajznak megfordított
a terhelt, illetleg vádlott, bntelen.
alakját, úgy, amint az pl. tükörbl nézve látszik,
Ellenkartell, 1. Antikartdl.
Ellenkérdések. A bizonyító fél a maga tannjá- vagyis a jobboldal a baloldallal föleserélve tnik
hoz kérdéseket, az ellenfél ellenkérdéseket intéz. el. Ezen a módon kell a rajzokat rézre, fára,
Az ellenkérdések különösen a tanú tudomásának kre v. üveglemezre átvinni, hogy azok lenyoforrására s általában oly körülményekre vonat- matai az eredeti képet adják vissza.
Ellenóvás, az óvás megerötlenítését célzó, az
koznak, melyek a tanúvallomásnak bizonyító erejét megdönteni vagj' meggyöngíteni alkalmasak. óvás ellen tiltakozó nyilatkozat. Leginkább választásoknál fordul el, s célja a választás megEllenkezesség, 1. Kezesség.
támadásának indokait megertleníteni, s a válaszEUenkez lejtés, 1. Azonos lejtés.
Ellenkirály, ül. eUencsászár, aki választás v. tás érvényét bizonyítani.
Ellenr, oly tisztvisel, ki egy másik tisztviörökösödés cimén t-ónra lépett királylyal. illetve
császárral szemben a koronára igényt tart, szin- sel hivatalos mködését felülbírálja. Míiködése
tén fölveszi a királyi, illetve császári címet és a az E.-zés, mely annál nehezebb, minél komplihatalmat birtokolja, vagy megszerezni törekedik. káltabb valamely vállalkozás üzleikezelése. A
Hazánk története is, a királyválasztások idejében, számadástétel, tehát a könj^elés E.-zése a legtöbb E. szereplését mutatja. így mindjárt Szent célszerbben oly módon ejthet meg, hogy a vaIstván után Péter és Aba Sámuel, majd Salamon, gyonban változást elidézett üzletesemények többGéza és László, késóbb Róbert Károly, Vencel oldalú feljegj'zését egy arra a célra megbízott
közeg összehasonlítja. A számvitel helyes, ha a
és Ott), Zápolya János és Ferdinánd stb.
Ellenkönyv v. bcaikköiiyv (ném. Kontrahuch). különféle följegyzés ik egymással teljesen megA bankok folyószámlái vagy csekkszámlái üzlet- egyeznek. Nagj^obb vállalkozásoknál a rendes
feleiknek a megterhelések és elismerések eUenór- üzleti elszámolás mellett még külön E.zö könyzésére kis könyvecskét bocsátanak rendelkezésre, velést is vezetnek. L. még Ellenrzés.
E. (vasúti). E.-nek a vasútnál eredetileg azt a
melyben vagy esetröl-esetre, vagy havonként bevezetik a számlán történt változásokat. Az egyes központi (igazgatósági) tisztviselt nevezték, aki
bevezetéseket eredeti aláírásokkal is eUátják, hogy a tényleges, végrehajtó, küls szolgálat ellátását
a könyv adatainak megbízhatóságát növeljék. L. ellenrizte. így voltak jegyvizsgáló, pénztári,
forgalmi stb. E.-ök. Idvel a szolgálati teendkört
még Csekk.
Ellenkötlevél, 1. KöÜevél.
megjelöl elnevezés a nagj'obb vasutaknál rangEllenkövetelés az a követelés, amely az adóst béli állás megjelölésévé változott, úgy, hogy ela hitelezje ellen megilleti a perben viszontkere- menetel útján minden hivatalnokból E. lesz, teset (1. o.) V. beszámítás (1. o.) útján érvényesíthet. kintet nélkül arra, hogy E.-i teendket végez-e v.
Ellenlábasok, 1. Antipodusok.
sem.
Ellenlakók, 1. Antipmusok.
Ellenr. 1. politikai napilap Budapesten, CserEllenlejt (fr. contre-escarpe), vár- és sáncár- nátony Lajos indította meg 1869., ki a lap szerkoknak küls fala. Miután kívánatos, hogy az el- kesztje s kiadó- tulajdonosa volt 1877. Palásthy
lenség nehezen jusson az árokba, az árok E.-jé- Sándor, 1878. pedig Hindy Árpád vette át a szernek lehetleg meredeknek és magasnak (azaz, az kesztést és 1881 dec. l-tl fogva Láng Lajos volt
ároknak mélj'uek) kell lennie, amiért is az állan- a lapvezér. Megsznt 1882 aug. 31., mikor A Hondóan erdített vármvek E.-it többnyire kfal nal egyesült és a két lap Nemzet címmel jelent
által képezik. Az árok E.-i mögött néha véd- meg ismét. — 2.E., politikai lap Kolozsvárt. Szertornácok is vannak, amelyekbl nemcsak a ne- kesztette 1848 máj. 2-tól Kvári László, júl. 23-tól
talán az árokba hatolt ellenségre lehet lni, ha- Dózsa Dániel kiadta Tilts János. Hetenkint négynem amelyekbl a védakna rendszerének fágai szer jelent meg kisívrét, egy íven 1848 nov. 14.
is kiindulnak. Oly vármúveknél, amelyeknél a fö- megsznt.
súlji nem annjira a rohammentességre, mint in^enrzés (franc, contróle) alatt általában véve
kább an-a helyezik, hogy azokból nagyobb mérv olyan feljegyzések vezetése értend, melyek sekirohanásokat lehessen meglepen megindítani, az gélyével a számmíveletekkel járó teendk helyes
E. nem meredek, hanem oly menedékes, hogj* az V. helj'telen végzése megállapítható. Állami pénzárok alján felfejlódtetett csapatek rendben és sor- ügyi és közigazgatási szempontból E. oly tényban gjr'orsan a sikarara (glacis) rohanhassanak.
kedés, mely a hivatalos
szabályszer és
Ellenméreg, 1. Ellenszer.
törvényes voltát teszi vizsgálat tárgyává. Az
Ellenmissziók, azok a vallásos mozgalmak és E.-sel hivatásosan foglalkozó egyének az ellenkísérletek, amelyeket nemkeresztény, fkép moha- örök (pl. pénztár-, számellenr stb.).
medán kultúrnépek körében szerveznek, hogy
A mai nagy kereskedi forgalomban, de külöa kereszténység terjesztése ellen mködjenek.
nösen a nyilvános számadásra kötelezett vállalaEllenmondás. 1. Ellentmondás ós Coniradictio. tok rendkívüli elszaporodása következtében mind
Ellenmozgás, 1. Mozgás.
jobban égetvé válik a kérdés, hogy e vállalatok
EJlennyilás a sebüregben meggyült váladék váratlan bukása következtében beálló gazdasági
elvezetésére szolgál, s a sebkezelés megkönnyíté- károk elkerülése céljából, ne csak bels, hanem
sére ejtik olykor a szervezetbe jutott idegen tes- külsó E. alá is kerüljenek. Az E. kérdésével az
tek eltávolítá!sára is használják.
összes államok foglalkoznak s több helyütt (fleg
;

;

;

;

mkMés

;

—

Ellenrzési szemle
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Amerika, Anglia és Hollandia) már törvényes intézkedések is vannak e téren, st ellenörök (revizorok) részére külön fiskolák (Anglia és Amerika). Az B. fökórdése az, hogy vájjon állami
szervezet, vagy egy független revizori testület
bizassék-e meg az E.-sel. Az els mellett az állami
hatalom ereje, a második mellett a revizorok
függetlensége szól. Az E. számtalan aprólékos
részleteit a különböz államok szervezetei igen
eltéren állapították meg. Nálunk fleg a Magyar
Revizori Szövetség és az alakulóban lév Hites
könyv- és írásvizsgálók Országos Szövetsége foglalkozik e kérdésekkel. V. ö Dr. Hantos, Pénzintézeti reform és revízió Vertragé, gehalten auf
dem I—IV. Verbandstage des Verbandes Deutscher
Bücherrevisoren.
Ellenrzési szemle évenkint egyszer, többnyire októberban, a ténylegesen nem szolgáló katonai egyének fölött tartott szemle, hogy a njálvántartó hatóságok a hadköteleseknek az országban való tartózkodásáról s arról is meggyzdjenek, hogy a lakásváltoztatásokat helyesen bejelentették-e? B. alkalmával különben oly rendeleteket
stb. is lehet a hadköteleseknek tudomására hozni,
amelyeket nekik ismemiök kell. Az B.-rl elegend
mentség nélkül elmaradottak utó-E.-re tartoznak
megjelenni. A közigazgatási hatóságnak, melynek
különben az B.-nél képviselve kell lennie, közremködése a behívásra, a szükséges elvezetésekre
;

—

Ellenparancs

lapot leemel,
csengn és a

a

D

állító

amelyrl aztán egy vezetdrót a

B elemen keresztül az S

emelty közös

Z

mutató és

tengelyéhez és a jeladó

A-hoz vezet. A C,, C,,, Cj részek izolált kontaktusszalagok, melyek közül egy-egy mindig az J, J,

K szegekkel kapcsolatban a D
E kontaktusszeget

állító

emelty

be-

a vezet drótok
bármelyikével összeköttetésbe hozhatja. Ábránk
szerint
jeladó és a Tí^ kormány tengely az Alljf
vezényszónak megfelel állásban van. Mivel a
ós Cg és J-nél a vezetékek meg vannak szakítva,
áram nem keringhet, s így a cseng hallgat. Ha
most az S mutató a
állító emeltyvel az Elre
szóhoz kerül, akkor a G-nél áramzárlat áll be és
az áram jB-tl Z), E, Ö^, I, Z-n keresztül B-ig
fog keringeni és a cseng megszólal, amint azonban a kormánytengely
bütyke 2-hez fordíttatik, tehát ugyancsak az Elre szó megfelel álláállításával az

A

Q

D

G

és saját nyilvántartási könyveinek kiigazítására
szorítkozik.
E. a technikában, 1. Gzkazán.

—

Ellenrz bizottságok, részvényvállalatoknál
az igazgatóság kebelébl kiküldött bizottságok
az üzleti könyvek, az üzletmenet, vagy az üzletmenet egyes ágainak ellenrzésére. L. Felügyel
bizottságok.

Ellenrz

készülék. Olyan készülék, amely
vagy optikai jelekkel jelzi, hogy ember vagy valamely gép valamely munkát pontosan és kell idben végez-e, vagy hogy valamely
gépen vagy készüléken oly zavarok nem állottak-e el, amelyek a munkát befolyásolják, vagy
a gépre káros hatást gyakorolnak. Nagyon ki
vannak fejlesztve az oly ellenrz készülékek,
melyek állandó ellenrzést gyakorolnak bizonyos
akusztikai,

hmérsékletre, pl. a gzkazánok vizének és egyes
Gépházak számára való ellenrz készttlék.
termeknek hmérsékletére, szárító készülékekre
stb. Gyakran ellenrzik a gépek kezelésével meg- Sába jön, J-nél áramszakadás áll be és a cseng
bízott embereket is, hogy nem mulasztottak-e el elhallgat. Épúgy, mint amikor S és TF megfelel
valamely teendt a kezelés körül. Szerkesztet- állásba állanak.
Az ellenrz zárak oly készülékek, amelyek
tek B.-et a munkások munkaidejének ellenrzéjelzik, hogy hányszor nyitották ki avatatlan kesére is.
A Thackeray és Hurn-fóle B. mutatja a paran- zek vagy hányszor csukták be. Vannak oly kulcsot, melyet a parancsnok a gépésznek lead. Ha a csok is, melyek tolóka vagy ahhoz hasonló rész
gépész a parancsot félreérti és rosszul végzi, egy segítségével megmutatják, hogy a hozzá tartozó
folytonosan jelz cseng figyelmezteti erre. Egy- zárat mikor nyitották ki utoljára vagy zárták be.
idejleg a parancsnok is tudomást szerez arról, Ellenrz manométer oly készülék, mellyel pon-

hogy a parancsot nem értették meg jól és nem jól tosan meg lehet vizsgálni a használatban lev más
A cseng csak akkor hallgat el, ha a manométer helyességét.
Ellenrz óra, 1. Óra.
leadott parancsot pontosan teljesítik. Ábránkon
Ellenrz szemle, 1. Ellenrzési szemle.
a készülék egy oly géphez van alkalmazva, melyEllenrz zár, 1. Ellenrz készülék.
vezérl tengelyét a parancsnak megfelel
nek
Ellenpápa (antipápa), neve a nem rendes és
háromféle állásba kell beállítani Állj ! Elre !
iZaíra Ezeknek megfelelen egy a tengelyre törvénytelen útonmegválasztott pápának. L. Fápa.
szegek valaEllenparancs (franc, contre-ordre). Kiadott paersített G bütyök az I, J vagy
melyikét érinti és egy általuk közösen kapcsolt rancsnak módosítását, vagy hatályon kívül heteljesítették.

W

:

.'

K

—

Ellenpárt

Ellenségres
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cselekmények

szólamot lehet ugyanilyen módon megcserélni.
Ha egyik szólam utánozza a másikat dallamilag
és ritmikailag (vagy szigorúbban vagy szabadabban), akkor utánzó E.-tal (kánonnal. 1. o.) van
dolgunk. Ez az utánzó (imitáló) stílus néha
parancsot.
vészietlen ravaszkodásokra vezetett a XV
XVI.
sz.
kontrapunktistáinak egj'ik-másik bonyolult
Ellenpárt, 1. Ellenzék.
Ellenpont (lat. crmtrapiindus, ol. contrapiinto, müvében, a XVII. sz. végén azonban újra megfranc, contrepoint, ném. Kontrapunkt), a zene- tisztult és leszrdött a fuga (1. o.) mfajában.
Irodalom. Vicentino, L'antica mnsica ridotts álla moszerzéstan egyik része. A név onnan ered, hogy
deraa, 1655; Zarliao, Istltotioni armoniche. 1658; Pux,
oz a tudomány megtanít arra, miként kell egy Martini, Albrechtáberger, Cherubini, Fétis, Bellermann.Bnsslyezését elrendel parancs kiadásuktól lehetleg
rizkedni kell, mert könnyen zavart s a mködésekben \ aló ingadozást idézhetik el s a csapatokra azt a benyomást gyakorolják, hogy a parancsnok nem jól fontolta meg az elbb kiadott
;

hangjegy ellenébe egy másik hangjegj'et tonni
(punctus contra punctom, ami egj'értelmú tehát
nóta contra notam).

A

név, contrapunctas,
csak a XIV. sz.-ban jelentkezik, de a zenei szerkesztésnek ez a módja régibb a névnél; korábban
{w Xil. sz. óta) a discantus név volt használatos.
Már a XIY. sz.-beli Muris de Francia beszél kétezzel

:

—

ler,

Dehn (magyarul

is),

rnann, Pront, Draeseke és

Ellenpröba,

m-

Richter, Tiersch, Jaflasíoch, Rie-

mások mávei.

1. (bány.),

különösen az ércek elké-

szítésénél szükséges, ha a régi eljárást megváltoztatni, javítani akarják ; e végre próbát tesznek az új eljárással ós ellenpróbát a régi eljánis
szerint : a próbához és ellenpróbához ugyanazokból az ércekbl hordanak gondosan megmért
mennyiségeket, pontosan megmérik és feljegyzik

olyanról, amely egy hangjegy ellenóbe egy hangjegyet tesz (ma egyenl E. a neve)
és olyanról, amely különböz szólamokban külön- a próbákkal nyert termékeket, fémtartalmukat és
böz számú hangjegyeket tesz (ez a diminutio a próbáknál felmerült költségeket: ezeket az
rontrapuncti) ; ez utóbbira példa
eredményeket azután kiszámítják 100 tonna zúzó2. E. a felállással
ércreés úgy hasonlítják össze.
j
j
szavazásnál a szavazás ismétlése az elbb ülve
-#-^-*-#^
maradottak felállásával.
3S
Ellenreformáció, ama törekvés, mellyel a ka•»'
tolicizmus úgy vallásos, mint társadalmi téren a
protestantizmus támadásai ellen védekezni, a tért,
Mai felfogásunk szerint az E.-ot meg kell kümelyrl leszorították, visszaszerezni iparkodott.
lönböztetnünk a harmonizálástól. Az egyik is, a
E célból ült össze a trienti zsinat, mely a reformásik is többszólamuság. A különbségek a követmáció által megtámadott si hitet világosan kifejkezk: 1. AzB.-nál a szólamok önállóbbak, neve- tette s határozataival az egyház megbolygatott
zetesen ritmikai lag. A harmonizálásnál is mutatbékéjét helyreállítani, az újítók által félrevezetett
atnak a szólamok különböz ritmust, de ilyenklérust és megtévesztett népet a régi hitre s si
kor is egyik ritmus csak utánzata (módosítása) a
erényekre visszavezetni törekedett. Az E.korszaka
másiknak (pl. az egyik szólamban ez: f
^ ^ f, 15-^6-1648. terjed, kezddik a schmalkaldeni háboa másikban f P f a harmadikban f ff ^ stb.), rúval s végzdik a harmincéves háboní végével.
Hazánkban az E. Rudolf trónralépésével kezddik
holott az B. szólamaiban egymástól független, s kiváló alakja Pázmány Péter, ki tollával ós ékesbár a fül által egy magasabb egységbe foglalható szólásával a magyar furak nagy részét isrur-t
ritmusok lüktetnek. 2. A harmonizálá.snál beszé- visszatérítette a katolikus egyházba s ezáltal a
litok vezet és kísér szólamokról, ez utóbbiak katolicizmus jövjét és hat^almát hazánkban bizcsak függvények, holott az E.-náí, ha nem is tosította. Nagy sikereket ért el az E. déli Németogyonrangú minden szólam, még sem oly aláren- országban, kül. Bajorországban, de még inkább
delt, mint egy-egy harmonikus szólam, viszont az osztrák tartományokban, hol II. P'erdinánd
akárhányszor minden szólam egj'enrangu, így a erszakkal és fegyverekkel a protestantizmust
legideálisabb E.-nál, a fugánál. Tekintve, hogy a (1598
1629) csaknem teljesen kiirtotta. V. ö.
fuga témája (illetve utánzata) átszalad mindegyik Maurenhrecher, Geschichte der katolischen Reforszólamon, itt nem beszélhetünk lényegesebb ós mation (Nördlingen 1880) Wolf, Deutsche Gekevésbbé lényeges szólamról. Ezért képviseli a schichte ím Zeitaíter d. Qegenreformation (1. 1898).
fuga a legtökéletesebben az E. alapelvét. 3. Míg
Ellenroham a. m. szuronynyal végrehajtott
a harmonizálás inkább mechanikus eljárás (bár ellentámadás. L. Ellentámadás.
t(3re van a leleménynek, az ízlésnek, a költi suEllenség, 1. Háhoi-ú.
galatnak is), az E. a képzelem müve, mert itt egy
Ellenséges cselekmények az áüam ellen rédallamot kell kitalálni, mely egy másik adott szint a felségsértés, részint a htlenség (I. o.)
dallammal összeforrni képes.
fogalma alá esnek. Némely Btk. a barátságos viAz adott szólamot cantiis firmusnak mondjuk. szonyban lev államok elleni bncselekményekot
Ha ennek mindegyik hangjával szembon a másik is intézkedéseinek tárgyává teszi, s bünteti, habár
szólamban nem egy, hanem több hang szólal meg, természetesen enyhébben, mintha a cselekményt
ékített (figurális) E.-ról beszélünk. Ketts E.-ról a bnös saját állama ellen követte volna el. A
<ami nem annyi, mint két szólamu E.) akkor van német btkv.-nek 4-lk fejezet afeindlicho Handszó, amikor a szólamok közül kett van oly mó- lungen gegen befreundeto Staaten» cím alatt
don szerkesztve, hogy egymással megcserélhet. éppen ily bncselekményekrl intézkedik. Ide
Háromszoros, négj'szeres (st még többszörös) tartoznak oly E., melyek a tettes saját állama
E.-ról akkor beszélünk, amikor 3, 4 (vagy több) ellen elkövetve a felségsértés bntettét képeznék
féle E.-ról:

—

I

I

1

,

1

.

.

.

,

33^

ni

,

—

;

RAni Na^

Let>ac(ma. VI. Jtt
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—

—
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kivéve az idegen államf megölését,
idegen
államfnek, idegen állam követeinek megsértése,
idegen állam hatósági jelvényének megsemmisítése, megrongálása, meggyalázása. Ezekrl s más,
a nemzetközi jogot sért cselekményekrl a magyar btkv. nem intézkedik, az indokolás szerint
azért, mert állami helyzetünk, melyben HorvátSzlavón- és Dalmátországokkal vagyunk s ezeknek
az országoknak saját büntet törvényhozási jogára
való tekintet szükségessé teszi, hogy a nemzetközi
viszonyok a közös törvényhozásnak fentartassanak.
Ellenséges katonai szolgálatba lépés a hadizenot megtörténte vagy a háború kiütése után
a magyar honos részérl a htlenség Míntettót
képezi, ós 10
15 évig terjedhet államfogházzal
büntetend. De büntetend, habár enyhébben
az a magyar
5 évig terjedhet államfogházzal
honos is, aki már elébb állott az ellenséggé vált
hatalomnak katonai szolgálatába, amennyiben
kényszer nélkül a hadüzenet megtörténte, vagy a
háború kiütése után a szolgálatban megmaradt,
és az osztrák-magyar monarchia ellen, akár ennek fegyveres ereje, akár szövetségese ellen tény-

get ártalmatlanná teszik 2. élettani E.-ek, melyekkel a méreg életveszedelmes hatását igyekszünk gyengíteni, megszüntetni.
I. A vegyi E.-ek csak
akkor fejthetik ki hatásukat, ha a méreggel közvetlenül érintkezésbe
juthatnak, tehát ha azt még a gyomorban vagy
a belekben érik. Alkalmazásuk tehát inkább csak
az els órákban indokolt, bár pl. arzénessav és
foszfordarabkák több óra hosszat is megtapadnak
a gyomornyálkahártyán és sok méreg (morfln,
kénes) kiválasztás útján a vastagbelekbe jut és
onnan újra felszívódhatik, recidivákat okozva.
Mivel az E. által megkötött méreg lassan mégis
csak felszívódhatik, azt is gyorsan el kell távolítani a belekbl és a gyomorból nem teszik tehát
nélkülözhetvé a gyomormosást, hánytatást, bélmosást, hashajtást.
A vegyi E.-ek a még fel nem szívódott mérgek ellen alkahnaztatnak, s fkellékük, hogy maguk ne legyenek ártalmasak ; ezek maróak, s há-

leg harcol. L. még Hadi jog,
letek, Semlegesség.

oldat,

—

—

—

Hágai

—

békeértekez-

Ellensúly, olyan súly, melyet arra használnak,
hogy valamely szerkezet súlyát, mely pl. elgörbülést okozna, kiegyenlítsék (pl. nagy messzelátóknál),

vagy valamely emelszerkezet járását

ós kezelését megkönnyítsék.

Ellenszámla. Gyakori eset, hogy két kereskölcsönösen vásárolja egymás áruit s így a
vásárlásokról mindkét fél két-két számlát vezet.
Ha ezután a számlák kiegyenlítésére kerül a sor,
akkor a két ellentétes jelleg számlát (az egyik
tartozást, a másik követelést mutat) egyesítik és
csupán a különbözet kerül kiegyenlítésre. Erre az
eljárásra mondják, hogy a számla értékébe az
E. értékét beszámítják. E.-nak nevezik még a
ketts könyvvitelben azokat a számlákat, melyek
egy-egy tételben mint adós- és hitelez számlák
egymással szemben állanak.

ked

Ellenszegülés, 1. Ellenállás és Hatóság elleni
erszak.
Ellenszenv (antipátia). Az érzelmek ama skálájának egyik tagja, mellyel valamely tárgyat,
gondolatot elutasítunk magunktól. Jobb és magyarosabb neve ellenérzés. Ellentéte a rokonszenv, jobban mondva veleérzés. Gyöngébb fokozatai: idegenkedés, visszás, kellemetlen érzés;
ersebbek undor, irtózat. JeUemzi, hogy rögtön
keletkezik, alig elemezhet és indítékai, okai ritkán tudatosak. így E.-ünk oka bizonyos színek,
színösszetételek, hangok, helyek, gondolatok iránt,
melyek másoknak nem mindig E.-esek. Legfontosabb a némely személyek iránt érzett, sokszor
megmagyarázhatatlan E.-ünk. E.-os lesz nekünk,
a mi természetünkkel, gondolkodásunk és érzésünk módjával ellenkezik, ami oly képzeteket kelt
bennünk, melyek kellemetlenek, melyek életérzésünket fenyegetik, csökkentik, ami azt a sejtést
kelti bennünk, hogy ellenséges személlyel van
:

dolgunk.
Ellenszer. A mérgezések kezelésében fontos
szerepet játszó anyagok, melyek két nagy csoportba oszthatók 1. Vegyi Jü.-ek, melyek a mér:

;

:

romféleképen hatnak
1. Közömbösítik a mérget. Pl. savmérgezésnél

magnézia vízben, szappanlé, tej, fehérjekevés oltott mész cidíros vízben oldva,
krétapor, falról kapart mész, szódabikarbóna de
ez utóbbi háromból fejld sok szénsavgáz feszíti
a gyomrot, s ez fájdalmas, néha veszedelmes.
Karból- és sóskasavmérgezésnél csak a cukros
mészvíz használ. Lúgok ellen enyhe savakat adunk
nagy hígításban (ecet, citromlé, borksav).
2. A méreggel oldhatlan v. nehezen oldható
csapadékot képeznek, ami annak felszívódását
gátolja. Pl. marósavakkal és marófémsókkal
égetett

;

(arzénessav, szublimát, kékgálic) fehérjetartalmú

folyadékok (tojásfehérje, tej). Ezek különben a
keményíts, nyálkás fözetekkel, olajjal együtt
maró mérgezések esetén mindig jók és szívesen
vétetnek, mert védén bevonják a felmart részeket. Jó lecsapója a veszedelmes növényi mérgeknek (morfin, atropin stb.) a csersavoldat (l—5o/o),
az ers tea, feketekávé, arzenikumnál az égetett magnézia, vagy az antidotum arzenici, mely
nem egyéb, mint ferríszulfátnak és magnéziumhidroxidnak frissen összeöntött elegye. így abban
ferrihidroxid keletkezik, mi az arzénikumot jól
lecsapja, a mellette képzd magnéziumszulfát
pedig hashajtólag hat.
3. Oxidálják a mügéket, melyek így elroncsolódnak. Pl. a foszfort ártalmatlan foszforsavvá
oxidálja a sárga terpentin ^1— 2 kávéskanálnyi
apránkint adva), a V4 százalékos káliumpermanganát-oldat, poharankint. Ez utóbbi jól használható cián-, morfin-, bürök- stb. mérgezésnél és a
seb kimosására Mgymarásnál is.
II.

A már

felszívódott

méreg

feltartóztathatat-

lan hatása ellen az élettani E.-ekkel küzdünk. Leginkább a bénuló szív és légzközpont izgatására
lesz szükség; ezt kámfor, koffein (tea, kávé),
esetleg ers szeszek adagolásával érhetjük el v.
változó hideg-meleg bringerekkel. Szüláég lehet
a heves görcsök, deUríumok csillapítására, amik
kimerüléssel fenyegetnek (morfiummal, brómmal,altatással), de a bénulásos jelenségek nagyobb
veszedelmet rejtenek magukban.

Az élettani E.-ek a már felszívódott mérgek ellen alkalmaztatnak, s hatásmódjuk külön-

—
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bözó lehet. Ha támadáspontja a méregével közös, Któ és tagadó ítéleteket. Az E. tehát két Ítéletugyanazon orgánmn, akkor az E. és méreg közt nek legellentétesebb viszonyát jelzi. E.-nél fog\-a
igazi antagonizmus áll fenn (pl. atropin és mus- a következkép következtethetni: Valamely ítélet
karin közt a szívbeli vagasvégzödésekre, atro- igazságából az eUenmondóan ellentett ítélet igazpin és pilokarbin közt az autonóm idegvégzódé- talansága következik. (Ebbl, hogy minden emsekre, oxigén és szénoxid közt a vérfestékre ber halandó, következik, hogy egy ember se lehot
nézve. Ha a létrehozott funkciók ellentétesek halhatatlan.) Valamely ítélet ígaztalanságából köugyan, de azt az E. más idegtájakon hozta létre, vetkezik az eUenmondóan ellentett ítélet igazs nem azon, amit a méreg megtámadott, akkor sága. (Ha nem igaz, hogy némelykor az id megcsak palástoló antagonizmusról szólunk. (Pl. a áll, következik, hogy mindig folyik.) Valamely
központi görcsöket megszünteti a mozgató ideg- ítélet igazságából az E.-es ítélet igaztalansága
végeket bénító kurara, anélkül, hogy a központi következik, de nem megfordítva, Ígaztalanságából
méreghatást megsemmisítené.)
az E. -esnek igazsága, mert mindkett lehet igazAz E.-ek nyújtására, adagjára nézve szabály- talan. Általánosabb jelentésben E. van igen ós
szerségeket felállítani nem lehet, az az eset sú- nem között; emberek közt, ha az egyiknek tulajlyosságától, az egyén erbeli állapotától és sok donságai a másikéit kizárják, pl. igazságos és
fontos mellékkörülménytl fog függeni, miket igazságtalan, fukar és pazarló ember stb.
csak az orvos Ítélhet meg helyesen.
E., mint stilisztikai gondolaüilakzat, E.-es eszA régiek általános E.-ei (theriaka, smaragdpor, méket hoz össze váratlanul, melyek egymást élebezoár), melyek minden mérgezés ellen álütólag sen, meglepen világítják meg, v. az újabb lerontja
használtak, semmit sem értek. A középkorban az elzt. Hatása, mint minden kontraszté, azon
indokolt általános félelem a mérgezéstl szülte alapszik, hogy a lelkünket valamely pillanatban
ket, mit élelmes orvosok, kwuzslók jól kihasz- foglalkoztató ingernek éppen az ellenkezje valanáltak.
mennyi más inger közt a legtöbb le nem foglalt
Ellenszögek v. megfelel szögek akkor kelet- energiát találja készen szellemünkben. Az E. mintkeznek, ha két egyenest egy harmadikkal átmet- egy a hasonlat fonákja. Ez alakzat, módjával haszszünk. Az így származó nyolc szög közül azok, nálva, a beszédnek igen nagy világosságot, élénkamelyek úgy az átmetsz, mint az átmetszett séget és sok kellemet kölcsönöz. Az E. képezi
egyeneseknek ugyanazon oldalán fekszenek, az E. alapját némely észt. formáknak, pl. az élcnek, elIlyen 4 pár van. Ha az átmetszett egyenesek pár- mésségnek és meglep fordulatoknak. L. Arditézis.
huzamosak, akkor az összetartozó E. egyenlk
Ellentétel v, stoi-nó a könyvelésben azon müveegymással.
let, ha a tévesen bevezetett összeget v. tételt az
EXlentámadás, a véd fél által megtámadta- ellenkez oldalba, vagy az ellenkez minség
tása alatt v. után intézett támadó mködés, mely rovatba vezetjük. Az B.-nól ki kell tüntetni, hogy
a támadó fél csapatainak oldala v. háta ellen in- mely eredeti tétel megsemmisítését célozta.
tézve, azokat könnyen zavarba és rendetlenségbe
Ellentétes színek azok, amelyek összekehozza, s így a végeredményt a véd számára biz- verve fehéret adnak, üyen pl. a vörös és zöld,
tosítja.
kék és nai-ancs stb., 1. bvebben Színkeverés.
Ellentéma vagy ell&iiz (néra. Kontrasuhjekt),
Ellentmondás (franc, opposition, ném. Eina fugában az az ellenpont, amely az els szólamban spruch), a Pp. szerint perfelvételi határnap elfelhangzik, mialatt a második szólam a comes-t mulasztása alapján az alperest marasztaló ítélet
(1. Fuga) játsza vagy énekli. A ketts fugában a
ellen használható perorvoslat, amely az ítélet
második téma szerepel mint E.
jogerejét és végrehajtását elhalaszthatja és az
Ellentengernagy (ném. Kontre-Admiral, ol. ügy új tárgyalását eredményezi. Az E. az ítélet
contr ammiraglio, franc, contre-amiral, ang. kézbesítésétl 15 nap alatt indokolás nélkül, egy:

rear-admiral), hadtengerészeti tiszt, a tengernagj'ok rendfokozatai közül a legalsóbb, egyenl
rendfokozatban a szárazföldi hadsereg vezérrnagyával. Az E. hajóraj- v. hajóosztálynak parancsnoka s mint ilyen parancsnoki jelvényét hajóján,
amelyen tartózkodik, a kereszt-árboc, 2 árbocos
hajón az elárboc ormán vonatja fel. Éjjel ezon
hajót, anélkül hogy a lobogójelvóny bevonatnék,
egy, ugj'anazon árboc kosarában elhelyezett lámpa
jülöli meg. A vitorlás hadihajók korszakában az
í:. az utóvédet vezette
innen származik különösön ang. elnevezése (rear a. m. utóvéd). Hasonló
módon alkalmazták a japánok a cu-simai csatában (1905 máj. 27.), hol minden hajóosztály véghajóján egy E. volt alkahnazva, a végbl, hogy
ha az osztály minden hajójának egyidejleg hátrafordulnia kell, ismét tengernagy vezesse az osztályt. (L. még Tengernagy).
Ellentét. A logikában E.-es ítéleteknek nevezzük az ilyeneket: Minden test térben van,
egy test sincsen térben, azaz egyetemasen ál;

—

szer

kijelentéssel is történhetik, a mulasztás
súlyos következményeinek könny ellenszere,
amely az ügy befejezését sem hátráltatja számbaveheten. Mai eljárásunk az B.-nak ezt az alakját nem ismeri a francia és a német per nyomán
a Pp. hozta ba (1911. 1. t.-o. 460—464. §§). E.-nak
;

van helye továbbá a fizetési meghagyás ellen mai
jogunkban (1893. XIX. t.-c.) és a Pp. (595. §) szeis, a meghagyás kézbesítésétl, sót a végrehajtás foganatosításától 15 nap alatt következménye az, hogy a meghagyás hatályát veszti és
az ügy perré alaktü, tárgyalásra kerül.
A telekkönyvi betétszerkesztési és helyesbí^
tési eljárásban E.-sal élhet az a telekkönyvi
tulajdonos, akinek a nevén álló ingatlanra nézve
megíndítetták a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzése iránti eljárást azon az alapon,
mert a helyhatóság és a bizalmi férfiak igazolták,
hogy a tényleges birtokos az ellenmondó nevén
vezetett ingatlant három óv óta békésen birtokolja (1886. XXIX. t.-c. 16. §). B.-sal lehet éli

rint

;
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továbbá abban az esetben is, ha a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzése iránti eljárást
azon az alapon indították meg, mert a telekkönyvi tulajdonos három óv eltt meghalt, vagy
holléte három év óta nem tudatik és a helyhatóság igazolja, hogy tudomással bír azon egy vagy
több átruházásról, amelyek által a tényleges birtokos a kérdéses ingatlant megszerezte s egyszersmind a helyhatóság és a bizalmi férfiak azt
is igazolják, hogy a tényleges birtokos maga, v.
6 és birtokelödei legalább 10 év óta békés birtokában vannak az ingatlannak (1886. XXIX. t.-c.
18. §). E.-sal a fentebb elmondott bármelyik esetben élhet a telekkönyi tulajdonosnak jogutóda,
házastársa és leszármazója is. Az E.-t indokolni,
alaposságát igazolni nem kell. (1886. XXIX. t.-c.
44., 46., 60.,

XXXVIII.

t.-c.

1889.
63., 64., 66. és 67.
13. §, 27. § 2. sz. 28. §; 19,655/1893.

61.,

;

M. sz. rendelettel kiadott telekkönyvi betétszorkesztési utasítás 132., 133., 168—173 §§ ; 1892.
XXIX. t.-c. 8. § ; 24,366/1893. 1. M. sz. rendelet
93-95., 97., 98., 100. és 101. §§ ; 30,938/1891,
I. M. sz. rendelet 7. és 9. §§ és 26 666/1894. 1. M.
L. még Contradictio.
sz. rendelet 16. §).
I.

—

-

Ellesi

bénulás

Ellenzés, a logikában majd az «ellenraondás»
Contradictio), majd az «ellentót» (1. o.) viszonyára alkalmaztatik. Ezek a kifejezések, hozzá
még «ellenkezés», szinonimák, melyeknek csak
pontos definíciók adnak határozott értelmet. A
logikában csak az ellenmondás és ellentét kifejezésére van szükségünk. B. inkább etikai értelembon használandó. Gondolatok: ellentétesek
vagy ellenmondók
ellenkeznek egymással;
ellenezni pedig valamely cselekedetet, határozatot
szokás.
Ellenz, a lámpa mögé ersített fényes lemez,
mely a világosságot szótszórja továbbá a kályha
elé alkalmazott papir- v. bádogfal a sugárzó
gátolása végett.
E. zenei értelemben, 1. Ellentéma.
Ellenz gát (franc, contre-garde v. couvre-faee),
a váraknál oly véd gátak, amelyeket fontosabb
várrészek elé azért építenek, hogy ezeket ellenzként körülvéve, a támadófól közvetlen ldözése
ellen megóvják. Ha az E.-on tüzérség is állítható
fel, akkor nevök contre-garde, ha pedig csakis gyalogság által való megszállásra épültek, akkor cou(l.

—

;

h

—

vre-face, 1. Vár.
Eller, elbb önálló porosz község,
seldorf (1. 0.) egyik városrésze.

1909 óta DüsEllenteg, a várharcban a támadó félnek a feEller, Elias, 1. Sioniak.
dett útig jött amaz ütegei, melyeknek feladata a
EUerisek, elbb önálló falu Schleswig porosz
várvédöuek amaz ütegeit ldözni s lehetleg elnémítani, a melyek ellen a hátrább épített ütegsán- tartomány Plon kerületében, 1910 óta Kiél poEllentüz,

1.

Erdégés.

cokból direkt lövéssel

nem

rosz város egyik kerülete.

lehetett harcolni.

EUés, oly állatok szülése, melyek egyszerre renEUenvájóvég (bány.). Ha a bányában két pontról egyidben dolgoznak egymás felé, a munka- desen csak egy magzatot hoznak, pl. a ló, szai-vasmarha s a juh. Nevezett állatok közül a szarvashelyek az B.-ek.
marha nehezen, a ló és juh könnyen ellenek, mert
Ellenváltó, 1. Visszváltó.
Ellenvéd (franc, contre-garde), 1. Ellemö gát. utóbbiaknak kedvezbben alakult medencéjük vaji.
Ellenvégirat, a mai rendes perben az utolsó Az E.-t legcélszerbb egészen az állatra hagyni, se-

amelyben az alperes a végiratra felel.
Ellenvonat, az egyvágányú vonalakon az ellentétes irányban közleked és egymással találvonatokat ellen vonatoknak
keresztez
kozó
nevezzük, az egymást követ vonatoktól való
megkülönböztetésül. A kétvágányú vonalakon
szorosan vett ellenvonatok nincsenek, mert az
ugyanabban az irányban haladó vonatok mindig
ugyanazon a vágányon közlekednek.
Ellenzék, az uralkodó irány elleneseinek öszszossége. Az országgylési E.-et a kormány ós
pártja politikai irányának ellenesei alkotják. Közporirat,

—

jogi B. az,

—

amely a közjogi alap tekintetében

(pl.

gélyt nyújtani csak akkor kell, ha az állat a magzatot nehezen v.enélkül egyáltalában nem
elleni, pl.

tudjamog-

amagzat rendellenes fekvésekor. Az

el-

id azon évszak, melyben a tenyészt állatjait íeelleti. A lovat rendesen tavasszal, a szarvasleMsi

marhát szintén többnyire tavasszal elletik, de te
henészetekben néha egész évben elletnek, hogy a
tej mennyisége mindig egyenl legyen. A juhászatokban tavaszi, nyári, szi és téli E. dívik,
de a felsorolt elletési idk nem egyeznek meg a
naptári évszakokkal. Tavaszi E. a jiihászatban
az, moly a legeltetés kezdetétl nyírásig, tehát
április közepétl május közepéig tart, a wjári el-

nálunk a 48-as és függetlenségi párt a 67-es ki- letés nyírástól aratásig, tehát jimius elejétl július
egj^ezés kérdésében) a kormánnyal és pártjával elejéig tart, az szi elletés a legeltetés utolsó hóellentétes alapon áll. Szoros értelemben véve, napjaiban történik, a téli elletés pedig a téli istállócsak alkotmányos államban lehet szó B.-röl, ahol zással esik össze. Nálunk értékesebb juhászatokparlamenti szerepléshez és feladatokhoz jut. Az ban többnyire a téli, közönséges juhászatokban a
E. a dolog természetéhez képest kisebbség, de tavaszi elletést gyakorolják. A nyári, valamint az
elvei érdekében többségre törekszik és a parla- szi elletés azzal a hátránnyal jár, hogy az anyák
menti váltógazdaságnak várományosa. Feladata usztatás- és nyíráskor hasasak.
Ellesi bénulás (paralysis puerperalis), ell ála kormány parlamenti ellenrzése is. Az országgylésen kívül más testületnek a törvényható- latoknak, majdnem kizárólag teheneknek kevésságnak, a községnek, a gazdasági vagy társa- sel az eílós után föllép és csak kivételesen azt
dalmi egyesületeknek, a politikai irányon kívül megelz, eszméletlenségben és az egész testre kia gazdasági és társadalmi uralkodó irányzatnak terjed bénulásban nyilvánuló, láztalan betegsége,
mely iránt leginkább nemesebb fajtájú, bven teis megvan a maga E.-e.
Ellenzék, kolozsvári politikai, közgazdasági és jel, jól táplált, istállózott tehenek hajlamosak^
társadalmi napilap. Alapította és haláláig szer- különösen a 3—5. elles után, ha az könnyen ment
kosztette Bartha Miklós. Megindult 1880 okt. 1. végbe. Oka és lényege eddig nem ismeretes. Tü:

—

Ellesi láz
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netek Rövid ideig tartó nyugtalanság után a test
hátulsó része gyorsan gyöngül, végre az állatok
összerogynak és magok alá húzott vagy kin>Tijtott végtagokkal és oldalukra fektetett v. elrenyújtott fejjel mozdulatlanul feküsznek a földön.
A test hmérséke sokszor alacsonyabb. Az érs'erés
szapora, az étvágy hiányzik, az üralések hasonlóképen renyhék v. egészen szünetelnek. Az újabb
orvoslási eljárás alkalmazása esetén átlag a betegek 90° o-ának gyógyulásával végzdik. A betegség fellépése ellen leginkább a venihes állatok naponkinti mérsékelt jártatásával, az ellést megelzleg kevésbbé intenzív táplálásával és az istálló
szellztetésével lehet védekezni. A már beteg
állatok kezelésére alkalmas a Schmidt dán állatorvos ajánlotta eljárás, mely eredetileg 107o-oá
jódkáliumoldatnak mind a négy tógy negyedbe való
:

b

Ellingrer

to uoi'thei'u arcLaeology, London, 1848), mvészettudományi, nyilvános építményekrl irt dolgozatokat bocsátott közre.Egyéb mvei MUitary events
in Italy in the years 18i8 and 1849 (London 1851)
The pilgi'image, and other poems ; költemények
(új kiad. 1856). Angolra fordította Goethe Faust:

ját, Schiller

Wallenstein-ját, stb. 1854. és 1855.

a londoni földrajzi társaság elnöke volt
Ellesmere-föld. Grönlandtól a Smith Sound,
North Devon szigetétl a Jones Sound választja
eL Elször a Franklinkeres expedíciók ériatítték. összefüggését a Grinnell földjével Peary fedezte fel 1899. L. Sarkvidék és Sarkvidéki utazások.
Elletési idö,

l.

Elles.

Eli. et Sol. állatnevek mellett EUis John (1.
o.), angol természetbúvár és Solander Dániel ne-

beömlesztésében állott, újabban azonban a tögj^- vének rövidítése.
nek külön erre a célra szolgáló készülék segélyéEllgath, porosz falu az oppelni közigazgatási
vel való felfúvására szorítkozik, miközben óva- kerület Rybnik járásában, vas- és ércfeldolgozó
kodni kell a tógy befertzésétöl. A betegek vagy gyárakkal, zománcozó mintézettel, (isio) 4601
mindjárt, vagy legkésbb néhány óra múlva ma- lak.
gukhoz térnek és csakhamar teljesen meggyóElli (kor), az északi mitológiában így nevezik
gyulnak.
ütgardloki (Skrymir) óriás dajkáját
EUési láz (febris puerperalis), leellett állatokEllice-szigetek v. Fúnafti- szigetek, mikronak a nemzörészeken át történt fertzés következ- néziai kis atoll-szigetekböl álló csoport a Tonga
tében kifejld heveny lázas és sokszor halálos és Gilbert- csoportok közt, amelyet 1819. Peyster
betegsége. Majd mindig nehéz eUések után észlel- amerikai kapitány fedezett fel. 9 szigetbl: Rocky,
het, midn a rendellenes fekvés vagy egyéb okok Nnkulailai, Punafuti, Nukufetau, Waitupu, Nui,
folytón a medencében visszatartott magzat meg- Niutár, Nanomanga és Nanomea áU. 37 km«. 2500,
születésének elmozdítása céljából mvi beavat- a szamoaiakhoz hasonló ker. lak. 1892 óta angol
kozás történik, mely alkalommal a nem eléggé fenhatóság alatt.
tiszta kezekrl vagy eszközökrl a hüvely vagy
Ellichpoor, 1. Ilicspur.
a méh falának sérüléseibe könnyen juthatnak büe
Elülik, az 50 piaszteres török aranyi)énz neve
vérfertzést okozó baktériumok. A betegség els
10-83 korona.
tünete az eUés utáni 2 -írik napon a láz, mellyel
EUing, Fr. von, álnév, 1. Mylms.
efgyidejüleg a hüvelybl szennyes szín, kellemetEllinger. 1. Könyvnyomtató család. Els ismert
len, szagú kifolyás észlelhet. Késbb a beteg tagja, E. János József, 1788. kezdte meg mkömindinkább eltompul és elgyöngül, majd állan- dését Kassán, s azt közel húsz éven át szakadatdóan a földön fekszik és végre teljesen kimerüive, lanul folytatván, mhelye abban az idben a fela betegség 3— 6-ik napján elhull. Az eseteknek vidék legkeresettebb nyomdái sorában érdemel
egy részében lassankint javulás, sót kivételes ese- említést
Fia, István lett az utóda 1810 körül
tekben teljes gyógyulás is áll be. Többnyire azon- ettól 1842. Jánosra szállt, kinek cége 1876-ig álban a gyógjTilás nem teljes, hanem idült'méhbajok lott fönn. Ekkor más kezekbe kerülve, nemsokára
maradnak vissza, melj'ek az állat táplálkozását ál- feloszlott.
landóan zavarják, míg máskor a jóllét látszólag
2. E. Crusztáv, hegedtanár, szül. Budapesten
visszatér, de az állat állandóan medd és így 1811., megh. u. o. 1898 március 5-én, A 40-es és
tenyésztésre alkahnatlan marad. A betegség elleni 50-es években sok hangvei-senyben mködött
védekezés az ell állatok nemz íészeivel érint- közre. Kiváló mvelje volt a klasszikus kamarakezésbe hozott kezek és eszközök gondos tisztasá- zenének, melynek a fvárosban való megszilárdígában, a segédkezés aszepszisében, továbbá az tása körül is maradandó érdemeket szerzett Kéellet állások vagy rekeszek tisztántai-tásában és sbben egészen visszavonult a nyilvánosságtól,
idszakonkint való ferttlenítésében áll. A kezelés kizárólagosan tanárkodási hivatásának szentelve
a szülöutak ferttlenítésében és az általános tüne- életét.
tek enyhítésében áll. L. EUési bénulás.
3.
Jozefa (Maleczkyné), E. 4. leánya, am.

=

—

—

Ellesmere (eítad eniszmiT),Francis Egerton, gróf,
Sutherland (Anglia) els hercegének fla, angol
politikus, mbarát és író, szül. Londonban 1800
jan. 1., megh. Bridgewater Houseban 1857 febr.
18. A parlamentben mint mérsékelt konzervatív
elkel szerepet vitt. Politikai tevékenysége mellett a tudományos és mvészeti irodalom terén is
mködött, nevezetessé tette magát földrajzi kutatásaival, melyeknek eredményeit a Quarterly Review-ban (1837—1854) tette közzé. Nagy gondot
:

fordított

mgyüjteményére

és archeológiai (Quide

K

Operaház tagja, szül. 1857. Budapesten. Nyilvánosan legelször 1872. tnt fel Liszt Ferenc
hangversenyén s els föllépésével oly sikert aratott, hogy a Nemzeti Színházhoz szerzdtették s
az Operaház megnyíltakor annak tagja lett Legkiválóbb szerepei voltak
Valois Margit (Hugenották) Izabella (Ördög Róbert) Katalin (Észak
csillaga); Berta (Próféta); továbbá: Violetta (Trakir.

:

;

viata)

;

Gilda, Ophelia,

;

Lammermoori Lucia, Gara

Melinda stb. Ez utóbbit ö énekelte az
Operaházat megnyitó díszeladáson. Több izben

Mária,
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Elliot

külföldön is fényes sikerrel vendégszerepelt, Lipcsében, Berlinben stb. 1896 óta a m. kir. Operaház
tiszteletbeli tagja, az országos zeneakadémiának
pedig húsz év óta ónektanára, hol számos kitttnö
tanítványt képezett ki.
é. E. József, tenorénekes, E. 2. testvéröccse,
szül. Budapesten 1820., megh. 1891. Szegénysorsú
zenész fia. Els szerzdését mint kardalos Pozsonyban nyerte 18i5., hol kisebb magánszerepekben is
fellépett. 1846-ban Pesten kardalnokoskodott. Els
nagyobb sikereit 1849. aratta Regensburg, Augsbiirg s végre Münchenben, hol I. Lajos bajor király is kitüntette. 1854-ig Németország legnagyobb
városaiban énekelt fokozódó sikerrel. Akkor gr.
Ráday Gedeon szerzdtette elször a Nemzeti
Színházhoz, melynek hét évig volt kedvelt tenoristája. Ekkor megvált az intézettl s Rotterdamban fogadott el szerzdést, közben Rogernál tökéletesítvén magát az ének-mvészetben. 1866-ban
újból a Nemzeti Színházhoz szerzdtették s haláláig ott maradt. Egyike volt a legszebb s legintenzívebb hangú tenoristáinknak. Erkel F. majd
mindenik magyar operája
tenorszerepeit mutatta be elször.
Elliot, 1. Charles CHIbert John Brydone, sir,
admirális, szül.l801.Drezdában, megh. Londonban
1 875 szept. 9. Mint tengerészeti kapitányt 1836.
Kantonba küldték, hogy ott a megzavart kereskedelmi viszonyokat rendezze. E. azonban bíráskodási joggal is rendelkezett a Kínában lakó
angol alattvalók fölött, 1839 márc. tehát a kínai
kormányzó kívánságára arra ítélte az angol kereskedket, hogy ópium-készletüket kiszolgáltassák. Az angol kormány ezt az intézkedést nem
helyeselte és 1841. E.-t visszahívta. Visszahívatását különben azzal is indokolták, hogy Kantont
kell ok nélkül otthagyta, és hogy Macaot 1840.
a kínai hajóhad fölött kivívott gyzelme dacára

f

is kiürítette.

E., Henry Miers, sir, India legjelesebb angol
történetírója, szül. 1808., megh. 1853 dec. 20. Tanulmányait Oxfordban végezte, majd indiai állami
szolgálatba lépett és 1847. India kormányzójának
titkára lett. Ez állásában Hardinge lordot Pandzsabba kísérte el és útjáról részletes emlékiratot
tett közzé. 1853-ban romlott egészségi állapota
miatt Indiát el kellett nagynia ; hazautaztában a
Jóremónység fokánál érte utói a halál. Müvei
közül kiemelend a Supplementtothe glossary of
2.

ElMs

részt vett és 1829 óta írogatott költeményeket,
melyeket 1838. három kötetben adott ki s melyek

azóta több ízben jelentek meg. A szegény nép életviszonyaiból meríti tárgyait nyomasztó adókról,
a gabonavámokról, a munkásnyomorról és a mun;

kásmozgalmakról szóló dalai és ódái megható,
szívhez szól() emlékei a munkásosztály szomorú
helyzetének.

Fmve

a

Comlaw-Rhymes

(1831),

mely hathatósan jánilt hozzá a gabonavámok eltörléséhez. Néhány prózában írt munkája Tait's Magazíne-jében jelent meg. Irodalmi hagyatékát
More verse and prose címen (1850) adták ki. Költeményeinek, leveleinek gyjteménye életrajzzal
ellátva (1850), Watkins kiadásában jelent meg.
V. ö. Searle, Life, character and genius of Ebenezer
E. (London 1850).
Ellipszis,

1.

Ktipszelet.

EUipszográí, ellipszis rajzolására szolgáló készülék. Különösen egyszer az ábrán látható E.
Az
rúd
ós

E

D

A

lemeztolókáí az
nek két egymásra
merleges bevésésé-

ben mozognak. A
rúd bármely i^pontja oly ellipszist ír
le,

melynek ften-

gelyei a lemez két
bevésésével helyzetre nézve összeesnek, nagyságra
Bllipszográf.
és
nézve pedig
kétszeresei.
Ellipszoid, 1. Másodre)idü felület.
Ellipszoid ízület. A két tengely ízületek csoportjába tartozó ízületfajta, amelynél a mozgások egy elliptikus felület leghosszabb és reá me-

GF

DF

rleges legrövidebb tengelye körül

történnek:.

Ilyen a nyakszirtcsont izülete az atlasszal
a légzöcsontok izülete az orsócsonttal.

vagy

EUipticitás, általában véve minden mennyimely az ellipszis alakját jellemezheti, tehát
a szokottabb jelzk közül akár az excentricitás,
akár a lapultság. Rendesen az utóbbit értjük,
azaz az ellipszis nagy és kis tengelyének különbségét a nagy tengelyhez viszonyítva. A Föld B.-a
ség,

vagy lapultsága Bessel

szerint gnn

-15

v.

Clarké

Indián terms (1846, második bvített kiadása szerint öoTöa- ^ bolygók közül észrevehet E .-a
Beames-tl Memoirs of the history, folk-lore and csak Jupiternek és Satumusnak van amazé
;

distribution of theraces of the north western provinces of India c. 1869, 2 köt.) ; továbbá a Bibliographical index to the historians of Muhammedan
India (a General Histories e. sorozat els kötete,
1849). Igen becses E. anyaggyOjteménye India
történetéhez, amelyet Dowson J. adott ki a hagyatékából ily címen : The history of India, as told
by íts own historians The Muhammedan Period.
;

(1867—77, 8

köt.).

Elliott, Ebenezer, angol nópkölt, szül. 1781
márc.7. Masboroughban Sheffleld közelében, megh.

—
1

,emezé -^r. A Föld E.-át a a fokmérésekbl, v.
16
9
pedig a Föld különböz pontjain végzett ingamérésekbl vezetik le.
Elliptikus függvény, 1. Függvény.
Elliptikus paraboloid, 1. Másodrend felüld.
Elliptikus pont, 1. Felület.
EUis, 1. Alexander John, angol fonetikus és
nyelvész, szül. 1814 jún. 14.Hoxtonban,megh.l890
okt. 28. Londonban. Tulajdonképeni családi neve
Sharpé volt s királyi engedéllyel változtatta azt

1849 decemberi. Argill HiUben Bamsley mellett.
munkás volt egy vasöntgyárban, utóbb át 1825.

Eleinte

1

B.-re.

Nagyszámú

és

nagybecs müvei

vaskereskedést nyitott Shefüeldben, ami által jobb közül említendk Essentials of Phonetics, contaisorsba jutott. A chartista mozgalomban tevékeny níng the theory of an uníversal alphabet (London
:

Ellis

-

Island
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1848) ; üniversal WritingandPrinting(u. o. 1856)
Olossie (u. 0. 1870) Practical hints of the pronunciation of Latin (u.o. 1874). Legfontosabb, alapvet
mve: On Barly English Proniinciation with espe;

Shakspere and Chaucer (u. o.
1869—89, 5 köt.). Megjelent tle néhány matematikai munka, továbbá egy Logic for Chüdren
<1882) c. logika is. Helmholtznak híres Lehre von
den Tonempöndungen c. munkáját angolra forcial reference to

—

Ellövés

Ellissen,^áoZ/", német irodalomtörténetíró, szül.

Gartovban.Lüneburg mellett 1815 márc.l4., megh.
1872 nov. 5. Göttingenben, ahol 1846 óta az egyetemi könyvtár hivatalnoka volt. Sokat utazott,
fleg Görögországban, melynek népét s irodalmát

kitnen ismerte. Tevékeny

részt vett a politikában, mint a szabadelv eszmék lelkes követje.
Tagja volt a frankfurti parlamentnek (1848), a
hannoverai második kamarának (1864) és a porosz

képviselháznak (1866 után). Legbecsesebb mvei

itította (1885).

Polyglotte der europáischen Poesie (1. 1846) ; Der
alté Ritter (1846., középkori görög költemény)
Zur Geschichte Athens nach dem Verlust seiner
Selbststandigkeit (1848); Analekten zur mittelund neugriechischen Litteratur (1855— 62,5 köt.);
FranzöVoltaire als politischer Dichter (1852)
sische Thronfolger (1870) stb. Montesquieu és
Voltaire válogatott mveit kitnen fordította le
németre. Férdeme, hogy a közép- és újgörög irodalom tanulmányát megindította. Életét és
ködésót tárgyalja Goedeke K. (1876).
Ellombosodás (növ., pkyllodia, mert phyllodium a. m. állevél, phyllomorphia, frondes<1890) tanulmányokat írt. The Criminal c. mun- centia), az apró murvaleveleknek megnagyobbokájában a gonosztev lélektanával, A Study of dása, fleg pedig a \'irágrészeknek zöld, klorofllBritish Genius címben pedig a brit nemzeti szel- lumtíartalmú levélkékre való visszahanyatlása.
Elloposkleros, Hiildrich, 1. Fischart.
lem jellemz vonásaival foglalkozik.
Ellor (Eluru), város Madras brit-indiai presi3. E., John, angol keresked és természetbúvár,
szül. 1710-ben, megh. Londonban 1776-ban. Kü- dency Godavari nev disztriktusában, a Kolar-t^i
lönösen a korallok tanulmányozásával foglalko- Ny.-i partja közelében, kb. 30,000 lak., fontos pazott és a Themse torkolatánál meg a Chestre mutpiac.
partjain tett vizsgálataival megersítette PeysoEllora (Elura),
a nizám-államokban, 20 kiloneU-nok a korallok állati voltára vonatkozó állí- méternyire Aurangabadtól, a Csandur-hegyekben.
tösát. Müvei
Natural history of the Corallines Híres sziklatemplomairól, zárdáiról, fképen pedig
and other marine productions of the liké kind egyetlen sziklából kivésett templomáról, a Kai(London 1745) The natural history of many cu- lasz-ról. 30 iO exkaváció található itt együtt,
rious and uncomraon zoophytes (1786) Method of 10 brahmatemplom, 14 buddha- és 6 különböz jeleatching and preserving insects (1771).
leg templom, mind a IV— XI. sz.-ból valók. A hegy4. E., Robinson, jeles angol filológus, szül. Bar- ség sziklái mindenfelé ki vannak ásva, lépcskké,
mingban (Kent) 1834 szept 5. Felsbb tanulmá- hatalmas termekké vagy kolosszális alakokká alanyait Oxfordban végezte s 1850. ott a Trinity kítva. A Kailasz-templom egy nagy kivágott
College, 1870. a londoni University College tanára udvar közepén emelkedik oszlopaival, faragválett. Jelenleg ismét Oxfordban mködik. Neve- nyaival és erkélyeivel, amelyek 30 m.-nyi magaszetes Catullus-kiadása (London 1866, 1878) és ságra emelkednek. Egy szép ketts lépcs vezet
külön kötetben A Commentary on Catullus (Ox- be a fbejáratból egy terembe, amelynek boltoford 1876, 1889). Kiadta továbbá Avianus meséit zatát több oszlopsor látszik fenntartani a falakon
magyarázatokkal (1887), Ovidius Ibisét (1881). ezrével vannak a személyeket ábrázoló bas-reNevezetesek még An inquiry int the ancient liefek. A templom mögött elefántok és oroszlánok
route between Italy and Gaul (Cambridge 1867)
vannak a sziklából kifaragva, mellette pedig két
Anecdota Oxoniensia (Oxford 1885) ; Sources of oldalt eredeti alakú obeliszkek állanak. MindEtruscan and Basque languages (London 1886)
ezek a kifaragott épületek 125 m. hosszú és 62 m.
SpecimoDS of latin palaeography.
széles udvarban állanak, a meredek falu sziklák
5. E., William, angol hittérít, szül. Londonban hátul 30 m.-nél magasabbak, a bejárat eltt pedig
1794aug. 29.,megh.u.o. 1872 jún. 9. A londoni té- csak 7 m.-nyiek mellettük sorakoznak a hindu
rít egyesület megbízásából a Csendes-óceán szi- mitológia legkülönbözbb alakjai, amelyekben az
getein mködött 1817— 24-ig. 1826-ban jelent egyedüli hiba, hogy az arányok néhol hiányzanak.
meg Narrative of a tour through Hawaii c. mve, Az épületek valószinüleg a csolan fejedelmektl
1842.anéprajzi tekintetben nevezetes: Polynesiau erednek, akik a IX. sz. körül hódították meg
researches c. munkája. Többször járt Madagasz- Maharastrát. E.-t 1818. Holkar az angoloknak
kárbán s ezen utazásai alapján a szigetországról engedte át, akik 1822. azta nizámnak adták. V. ö.
négy munkát is írt. V. ö. hasonnev fia által ké- Roiisselet, Inde des Rajahs (83. 1.) Fergusson és
szített életrajzát
Life of W. E. (London 1873). Burgesz, The cave temples of India (London

E., Havelock, angol író, szül. 1859 febr. 2.
Croydonban (Surrey). Gyermekéveit Ausztráliában és Dél-Amerikában töltötte, azután Angolországban orvosi tudományokkal foglalkozott. 1883.
lépett fel mint több elkel lap munkatársa, foglalkozott többek között az ú. n. nkérdéssel és az
ezzel kapcsolatos eszmékkel. Lefordította Ibsen
drámáit, szerkesztje lett a Mermaid Series of
Elizabethan Dramatists c. sorozatnak és alapját
Tetette a Contemporary Science Series c. gyjteményes vállalatnak. Számos embertani értekezésen kívül kiadta The New Spirit c. mvét és Diderotról, Heinérl, Whitmanról, Ibsenrl, Tolsztojról
2.

;
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-Ellis

Island

yorki kiköt bejáratánál.

ellenrz

kis sziget a newvan a bevándorlókat

(ejted: eiiis« ájiend),

Itt

hivatal ; 1855—90. a Castle Garden-ban
volt New York D.-i végében. (Most akvárium.)

1880).

Ellövés. így nevezik a nyomdászatban azt az
eljárást,

midn a könyv nyomtatandó oldalait nem

olyan sorrendben állítják (nyomdai

mnyelven
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Eilrich

lövik ki) be a sajtóba, hogy a papiros összehajtogatása után az oldalszámok sorrendben következzenek. L. Kilövés.
EUrich, város Erfurt porosz kerületben, Hohnstoin grófság fhelye, a Zorgo és a vasút mellett,

—

Elmebai

az E. rokonabb mindazokkal a szavakkal, melyek az értelmet jelzik. (V. ö. Nyelvtört, szótár,
1. 611—614). Bánóczi közel száz összetételét az
elmének állította össze, ezek közül egynehány :
elmebeteg, elmecsavargás, elmoél, olnieorö, elme-

(1910) 4840 lak., gipszkészítéssel, mechanikai szö- futtatás, elmeképz, elméi, elmélkedik, elmem,
vszékekkel, tégla-, sör- és brgyártással és nagy elmemozdító, elmenyugalom, elmés, elmétlen, el-

haltenyésztéssel.

mosurlódás,

Ellsworth, county-székholy Maine északamerikai államban, közel a tengerparthoz. Frésztelepek, fakereskedés, (i9oo) 4297 lak.
EUwangen, az ugyanily nev járásnak és Jagst
jvürttembergi kerületnek székhelye a Jagst és
vasút mellett, (1905) 4711 lak., sör-, br-, perga-

nyelm

mentgyái-tással, viaszgyertya, kolbász és pléhjátékeszközök készítésével; egy 1124. való templommal, amelynek belsejét a XVII. sz.-ban
szép stuceo-díszítésekkel látták el. Közelében az
egyik magaslaton egy szép Mária-templom áll,
amelyet évenkint sok búcsújáró látogat, a másikon pedig egy 1354. épült kastély látható, amely
most fóldmívesiskolául szolgál.
Elm, 1. község Glarus svájci kantonban, 982 m.
a tenger szine fölött, a Seruf fels völgyében, a
Seruf balpartján magas hegyek veszik körül, melyek
mászhatok meg a Glarus-Lintlialvasút mellett fekv Schwandennel postaközlekedés köti össze. 1880-ban 1028 lak., de miután az

Bnbl

;

1881 szept. 11-iki hogycsuszaralás a falut lerombolta s lakosai részint kivándoroltak, 1888. már
csak 834 (1910) 908 lak. V. ö. Buss és íZem, Der
Bergsturz von Elm (Zürich 1881).
2. Elm (Elm-

—

wald), mintegy 200 km* kiterjedés, tölgyerdvel
borított alacsony mészköplató a Harz É.-i oldalán

elmeszikra,

elmetehetetlen,

köny-

stb.

Elmebaj, elmebetegség, elmezavar (psgchosis,
psychopathia), az agyvelnek az a megbetegegedése, melyben a szellemi mködés zavart. A
szellemi mködés (érzés, gondolkodás) az agyvel
kéregsejtjeiben megy végbe s ennek megfelelen
az E.-okban az agyvel kérgében találjuk a legfontosabb elváltozásokat, melyek azonban még
nem minden E.-ban ismeretesek. Az E.-ok felosztása ma még sok nehézségbe ütközik
némelyek
az okok szerint való beosztást követik, mások ismét a tünetcsoportok egyezése szerint .osztják be
ket. Legmegfelelbb a klinikai tapasztalat alapján csoportosítani az B. -okot. így két nagycsoportot nyei"ünk az exogén (szerzett) E.-ok, hová
az agyvel sérülése, agy velöbajok, a mérgezések,
fertzések útján támadt B.-okat vesszük, másrészt az endogén (veleszületett) E.-ok, hová a világrahozott hajlamosság alapján fejldött B.-okat
soroljuk. Ezen a két csoporton belül azutáa az
E.-ok több alakját szokás megkülönböztetni, leg;

:

ismeretesebbok a búskomorság, a mánia, a cii kaláris elmezavar, az ameatia, a tébolyod ottság, a
neuraszténiás, hisztériás ós epilepsziás elmezavar,
a serdüléses elmezavar, a paralizis, az aggkori
gyöngeelméjség, az alkoholos elmezavar (i. a
megfelel cíniszók alatt). Az B.-ok tünetei fkép
az érzés és gondolkodás megzavarásában nyilvánulnak, ide tartoznak az rzési zavarok, a han•

tövében gazdag bamaszónbányák vannak. Legmagasabb pontja a Kuxberg, 327 m.
Elmáilás, 1. Mállás.
Elmalu, város, 1. Almali.
gulat (kedélyeiét) zavarai. Az érzési zavarok köElman, Misa, orosz hegedmvész, szül. Tal- zül külön ki kell emelnünk az érzékcsalódásokat
nojéban (Dél-Oroszország) 1891 jan. 21. Rendkí- (1. 0.). A gondolkodás zavaraihoz soroljuk az ítélövüli és korai tehetségét Szent-Pétervárott Auor és követkoztetöképessóg rendellenességeit; ide
Lipót képezte ki. Már hírneves volt, mikor Buda- tartozik ezek gyengülése (1. Gyöngeelméjség) s
pesten 1905. karácsonykor hangversenyzett. Meg- ezek zavart volta (1. Téves eszmék). Az E.-ok a
járta Amerikát is.
tünetek sokszerségéböl tevdnek össze s a baj
Elmar, Kari, osztrák népköltö, 1. Swiedaek.
lefolyása alatt sokfélekép változhatnak küls
Elmaradottság, 1. Atrofia.
megjelenésükben. Egyes tünetek hasonlósága
Elmaradt haszon (lat. liocrum cessans), oly alapján még nem lehet a baj azonossságára kövagyoni elny elmaradása, amelyre a károsult a vetkeztetni, így pl. ha valaki szomorú, niég nem
dolgok rendes folyamata mellett elreláthatólag lehet búskomorságnak mondani a betegséget.
indokoltan számíthatott, de amely a károsító tény Másrészt pedig a közéletben gyakran hallható
közbejötte folytán elmaradt. L. Kár, Kártérítés. szólásmódok, szerelmi, nagyzási, üldöztetési máElme, léleJc, szellem, szinonim kifejezések az nia, hóbort, még nem jelentenek különálló betegember egész belvilágának, összes lelki életének séget, hanem csak valamilyen kimagaslóbb tünejelzésére. Bánóczi József «Egy régi magyar szó a tét jelzik valamely bajnak. Az E.-ok egyik szemfllozóflában» cimü értekezésében (Nyelvtud. Közi. beötlö tünete a betegek nyugtalansága, ez kisebb
XIV. k.) behatóan vizsgálta e szó történetét, je- V. nagyobb fokú lehet s hol hirtelen kitör izgallentését, összetételeit s ahhoz az eredményhez jut, makban, V. hosszan eltartó nyugtalanságban nyilhogy az E. a lélek öntudatos mködésének össze- vánul. A betegek ezen nyugtalanságából, de meg
foglalása, az emberi lélek öntudatos mködésének érzékcsalódásaikból és téveseszmóikbl is folyik,
alanya. Szellem s lélek viszonyos fogalmak a hogy gyakran antiszociális viselkedést tanúsítaszellem ellentéte az anyagnak, a lélek a testnek
nak, s ebben rejlik némely elmebetegnek közveemez tehát inkább metafizikai, amaz kultúrai szedelmessége. Az elmebajosok többsége azonban
fogalom az E. azonban lélektani kifejezés, je- elég nyugodtan viselkedik s csak az értelmetlen
lenti az ember bels világának mintegy ala- s a beteggel bánni nem tudó környezet váltja ki
nyát, foglalatját. Minthogy pedig a tudatban a az izgalmakat. Valamint a nyugtalanság, úgy a
gondolkodás viszi a fszerepet, nyilvánvaló, hogy zavartság sem mindig kísérje az E.-nak. Igen

^

;

:

;

J
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sok beteg teljesen v. legalább nagyjában jól tájékozott s rendezett viselkedés, a zavartságnak
legkisebb jele nélkül. Ezek azon betegek, a kik
formailag helyes beszédükkel, rendezett viselkedésükkel, tájékozottságukkal, gyakran megtévesztik a hozzá nem éríó laikust, s okul szolgálnak
újságcikkekben a szabadságtól való megfosztás
vádjára és az elmeorvosok fárasztó hivatásának
meggyanusítására. Az E.-ok lefolyása általában
hosszabb ideig tart, mint valamely más megbetegedés, a legtöbbje idült lefolyású, évtizedekig
tartó s gyógyíthatatlan, egyes esetek azonban már
hónapok alatt meggyógyulnak. Az E.-ok közöttvan
nak azután halálos betegségek is. A gyakran hallott « pillanatnyi elmezavar)) pedig sokkal ritkább,
mint ahogyan általában hiszik. Ilyen rövid ideig
tartó zavartság rendesen valamely már hosszan
fenálló bajnak múló súlyosbodása (nyavalyatörés,
hisztéria, iszákosság stb.). Az E.-ok lefolyása
gyakran idszakos, azaz csak idnkint válnak
olyanokká a betegek, hogy a környezetük is felismeri az E.-t. Természetes, hogy a közben lefolyó s látszólag egészséges idejükben is betegnek
kell ket tartanunk. S ezért ma már a mesék
közé tartozik a régi idkben gyakran emlegetett
lucidum intervallum (1. o.).
Az E.-ok okai részben exogének, részben endogének. Az elbbi csoportba tartoznak a testi és
lelki okok (testi megbetegedések, lelki rázkódtatások, lelki fertzés stb.), endogén okok az öröklés, az elfajulás, a kor, a nem, a faj stb. Ezen
okok közül a legfontosabb szerepet játszik az
öröklés s az örökléses terheltség (1. Öröklés),
mely körülbelül az E.-ok öOo/o-ában jut kifeje•

zésre.

Az E.-ok orvoslása ugyanazon

orvosi szabályok

mint más betegségeknél. Itt is a
természettudománjT gondolkodás térfoglalása
okozta a kedvez változást. Alkalmazzák az orvosságokkal való gyógyítást ép úgy, mint a villamos, víz- és dietétikai gyógjitást. Minden heveny elmebajban fontos, hogy a beteg ágyban
kezeltessék s csak az idült E.-osokat engedjük
fenn járni. Nagyban használatosak azután a tartós langyos füi-dók, melyek nyugtatólag és álomhozólag hatnak. Ugyanígy hatnak a vizes begöngyölések is. A nyugtalanság csillapítására fkép ezen módokat alkalmazzák, míg a régi celszerint történik,

lába tevést ma már teljesen meUzik. Szükségessé válik azonban néha a beteg izolálása, mert
társait bántalmazza, környezetét megtámadja, ez
úgy történik, hogy a betegnek külön szobát rendelünk, ahol külön ápoló felügyelete alatt ágyban
tartatik. Mindezen különleges okokból megfelelen berendezett kórházak szOk-égesek az E.-osok
ápolásái-a (1. Elmegyógyintézetek). Miután az
E.-osok kórházba való vitele gyakran a beteg akarata ellenére kell, hogy történjék, másrészt pedig az elmegyógyintézetben való tartózkodás a
személyes szabadságnak korlátozásával jár, a legtöbb állam törvény útján szabályozza ezt. Hazánkban ilyen szerves elmebetegügyi törvény nincs,
dacára, hogy a törvénytervezet már évek óta készen van. Ami törvényes intézkedésünk ez irányban van, ez néhány törvényparagrafusra és belügyminiszteri rendeletre szorítkozik. Valamely

—

Elmebetegrelc jogrviszonyaf

E.-osnak kórházi elhelyezésére hatósági orvosi
bizonyítvány szükséges. Akarata ellenére csak
az antiszociális viselkedés E.-osokat kell ellielyezni, ha a környezetet máskép nem sikeiül
megvédeni. Ennek is hatósági úton kell történnie. Az E.-ost a törvény értelmében gondnokság
alá kell helyezni s ügyeirl azután törvényes
gondnoka felelsség mellett tartozik gondoskodni,
így biztosítja az állam azt, hogy a betegek kóros gondolkodásukból kifolyólag anyagi kárt ne
szenvedjenek. E.-os jogügyletet nem köthet, ezt
csak az árvaszék ellenrzése mellett a gondnok
teheti. Ha E.-os bntettet követ el, ezért felelsségre nem vonható. L. Elmehetegék jogviszonyai
Elmebeteg v. elmebajos az, akinek elmebaja
van. L. Elmebaj.
Elmebetegek jogriszonyai. Az elmebetegség jogi hatásai a büntetjog terén a beszámithatatlanságban, a bnvádi eljárás félbeszakításában, a magánjog és a peres eljárás terén a cselekvképtelenségben, a gondnokság alá helyezésben
stb. nyilvánulnak fképen. Mindezeket a maguk
helyén tárgyaljuk, e helyütt csak az elmebetegek
közigazgatási jogi viszonyairól vagyis azokról a
jogszabályokról szólunk, amelyek az elmebetegek
elhelyezésére és felügyeletére vonatkoznak. Ezek
a jogszabályok a legtöbb államban külön törvénynyel vannak szabályozva ilyenek a genfi (1838),
a francia (1838), a hollandi (18Í1 és 1884), az angol (1845, 1889-1891), a norvég (1848. 1880), a
belga (1850, 187.3), a skót (1857), a svéd (1858,
1883), a new-yorki (1874), a török (1876), a neuchateli (1879), a luxemburgi (1880), a spanyol
Nálunk ilyen
(1885) elmebetegügyi törvény.
törvény nincs, de nincs a Németbirodalomban és
Auszti'iában sem. Báró Babarczi-Schwartzer Ottó
dolgozott ki 1902. egy a kor színvonalán álló kitörvénytervezetet, amelyet az 1902. évi második elmeorvosi értekezlet is helyeselt és az Országos Közegészségi Tanács IbOS. a belügyminiszter elé terjesztett, de ebbl a kiváló munkálatból még nem lett törvény és az elmebetegügy
csak a közegészségügyi törvény (1876. XIV. t.-c.)
71—76. §-aiban és miniszteri rendeletekben van
szabályozva. A fszabály az, hogy a közbiztonságra veszélyes elmebeteget, akár gyógyítható,
akár nem, elmegyógyintézetbe kell helyezni, ellenben a nem közveszélyeseket, ha róluk hozzátartozóik nem gondoskodnak és vagyontalanok,
;

tn

illetségi községük köteles eltartani (1876.
t.-c.

71.

§).

XIV.

Az elmegyógyintézetben, kórházban,

vagy hatósági megbízásból házilag kezelt szegény
elmebetegek ápolási és

szállítási költségét

az

ál-

lam viseli, ha flzetésképes hozzátartozóik nincsenek (1898. XXI. t.-c. 9. §. b) p.). Elmegyógyintézetbe közhivatali orvosnak és a kezel orvosnak
az elmebetegséget tanúsító bizonyítványa nélkül
nem szabad senkit mint elmebeteget felvenni
(1876.

XIV.

t.-c.

72. §).

A felvétel módja tekinte-

tében különbség van állami és más intézet között
állami intézetben a megfigyelési rendszer
van hatályban, mely szerint az igazgató eleinte
ideiglenesen megfigyelést végez, s ha a felvett
egyén valóban elmebetegnek bizonyult, véglegesen veszi fel a beteget a maga felelsségére s
csak a véglegesen felvett betegrl készített lele;

Elmélet
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véleményt küldi meg a hatóságnak gond- már rendes szobában is el tudjuk érni. A modern
nokság alá helyezés végett ellenben a magán- E. nagy parkokkal, gazdasági kertekkel és földekintézetbe és kórházak tóbolydai osztályába érkez kel környezvék, ahol a betegek üdülhetnek, dolbeteget haladéktalanul köteles az igazgató az in- gozhatnak mhelyek az arra alkalmas betegek
tézet székhelye szerint illetékes törvényszéknek foglalkoztatására szolgálnak. A nyugtalan betebejelenteni, amely bíróval és két szakért- gek állandóan ágyban feküsznek, vagy fölváltva
vel az intézetben megvizsgáltatja a bejelentett tartós langyos fürdkben vannak. Ezért nagy
személyt, akit az igazgató csak akkor vehet fel fürdberendezések is vannak ilyen kórházakban.
véglegesen, ha a bíróság az elmebetegséget meg- Az E. vagy önálló kórházak, vagy osztályát kéállapította. A Pp. életbeléptetésérl készült tör- pezik valamely kórháznak. Vannak állami és
vény (javaslata 1911 nyarán lett benyújtva) ezt a közkórházi B. Lehetnek tömbépületek, vagy pakülönbséget megszünteti és az ellenrzési rend- villon-rendszerben építve. A koloniális rendszre
szert a bírói vizsgálatot az állami intézetekre is B.-ben egy középponti kórházhoz tartozó földeken
kiterjeszti. Elmebeteg ellen személyes korlátozá- munkásházak vannak, ahol a munkás elmebajosokat ós kényszereszközöket csak szükség eseté- sok egy-egy ápoló fölügyelete alatt laknak, ilyen
ben a beteg vagy mások megóvására és csak or- van tervbe véve Kecskeméten. Még nagyobb szavosi rendeletre szabad alkalmazni s a szükség badságot biztosít a betegnek a családi ápolás,
megsznésével rögtön meg kell szüntetni (1876. amely nálunk Dicsszentmártonban, BalassaXIV. t.-c. 75. §). Az elbocsátásról csak azt mondja gyarmaton, Nyitrán s másutt is pompásan beki a törvény (1876. XIV. t.-c. 76. §), hogy felgyó- vált. Itt az arra alkalmas betegeket az orvos kigyult vagy elmekórosaak nem bizonyult egyének választja s elre kioktatott s megbízható, tisztesazonnal elbocsátandók, a Pp. életbeléptetésérl séges családoknak gondozására bízza, a megfelel
szóló törvény azonban úgy rendelkezik, hogy ha a díjazás fejében. A betegeket és a velük való bábeteg törvényes képviselje vagy hozzátartozója nást az orvos tartozik ellenrizni. Magyarorszáés az intézet igazgatója között az elbocsátás kér- gon 1841. létesült az els «rjinfcézet» Pesten a
désében vita támad, a bíróság határoz állami in- mai angyalföldi intézet helyén. Késbb Schwartzer
tézetekben is. Az elmebotegek intézeti felvételé- Ferenc 1850. Vácott, 1852. Budán nyitja meg a
tot és

;

;

:

rl, ápolásáról és elbocsátásáról tüzetesen szól a
belügyminiszter által 1903 jan. 30 án 10538. sz.
alatt kiadott tájékoztató, mely különösen a veszélyes elmebetegek elbocsátásáról rendelkezik
részletesen és ezt egy külön bizottság felülvizs-

magán rült-gyógyintézetét. 1863-ban épült az
els állami E. Nagyszebenben, 1868. a budapesti

gálatától teszi függvé. B bizottságnak, amely
eljárás alatt állott elmebetegek elbocsátására nézve is határoz, eljárását a 75804/98.
számú belügyminiszteri rendelet szabályozza. Az
intézeten kívül lév elmebetegek felügyeletét a
törvény (1876. XIV.; 1886. XXII.; 1908. XXXVIII.;
1893. XXXIII. t.-c.) a közhatóságok (községi elüljáróság, kerületi elüljáróság, fszolgabíró, alispán stb.) és a közhatósági orvosok hatáskörébe
utalja, de ez a felügyelet jóformán csak a papiroson van. V. ö. Babarczi-Schwartzer Ottó báró,
Elmebetegek jogvédelme és Közigazgatási elmekórtan (Budapest 1894, 1896) ; u. a., Az elmebeteg-

Gyöngeelméjüség.
BerberElmekórtan (psychicdria), az elmebajokkal
foglalkozó orvosi tudományszak. Kutatja az
elmebajok okait, keletkezését, kórlefolyását, orvoslását, ez a szorosabb értelembe vett B. A szociális orvostan szempontjából még hozzátartozik
az elmebajosok társadalmi és törvényszéki meg-

a bnvádi

ügyi törvényjavaslat (u. o. 1910) Konrád J., Az
elmekórtan gyakorlatilag fontosabb tételei tekintettel a közigazgatásra (u. o. 1895)
Reusz, Der
Rechtschutz der Geisteskranken (Leipzig 1887).
Elmebetegség, 1. Elmehaj.
Elmegyógyászat, 1. Elmekórtan.
Elmegyógyintézetek, olyan kórházak, melyek
elmebajosok tartós ápolására vannak berendezve.
Miután a betegek gyakran egész életüket töltik
ott, tehát els sorban olyannak kell lenniök, hogy
az ott tartózkodás kellemes legyen. A beteg személyes szabadságának korlátozása a kórházon
belül a minimumra legyen redukálva, de amellett
a kórházban ápolt elmebajosok a társadalom biztonságát ne veszélyeztethessék. Ez els sorban a
felügyel és ápoló személyzet minél nagyobb számától függ, ha ez elegend, akkor csak igen ritka
esetben szükséges más biztonsági intézkedés. A
modern kórházakban ma már nincsenek a nyugtalan betegek számára cellák. Szükséges ugyan
néha egyes betegeket izolálni társaitól, de ezt ma
;

;

lipótmezei s 1883. a budapesti angyalföldi E. V. ö.
Oláh, Az elmebotegek orvoslása (1903) Pándíj,
Gondoskodás az elmebetegekrl (1905).
;

Elmegyöngeség,

1.

El Mekerif, város,

1.

Az B. segédeszközeit az agyvel boncagyvel élettana (psychophysiologia), a
kísérleti psychologia (psychophysika), az agyvel
kórbonctana, az agyvel kórélettana (psychopathologia) nyújtja. A régiek az E.-t egyszeren a léítélése

is.

tana, az

lektanhoz sorolták, ezáltal széles teret engedtek
a spekulációnak az elmebajok megértésében. Csak
mióta orvosi (természettudományi) alapon haladnak a kutatások, azóta beszélhetünk igazi B.-ról.
Ezen az úton haladtak elször a franciák közül
Bsquirol, Guislain, a németek közül Griesinger,
Westphal, Meynert. Hazánkban az els B.-i tankönyvet Schwartzer Ferenc 1858. írta, aki egyszersmind az B. els magántanára volt a budapesti egyetemen. Késbb 1882. rendszeres egyetemi tanszéket nyert az B., ennek els rendes tanára Laufenauer volt. 1908-ban pedig Moravcsik
tervezete szerint épült az új elme- és idegkórtani
klinika Budapesten. A kolozsvári egyetemen
1889. állították föl az E. tanszékét s Lechner Károlyt nevezték tanárrá. A debreezeni és a pozsonyi
egyetemeken szintén létesítenek B.-i tanszékeket.
Elmélet (gör. teória), bizonyos összefügg je-

lenségeknek törvényekbl folyó magyarázata. Az
E. tehát mindig bizonyos egyetemes gondolat egységébe foglalja össze a tényeket ; a tényeknek meg

—

Elméleti fizika
kell felelniök az E.-nek, az E.-nek meg kell

—

411

Elmfna

magya- sok társadalmi és jogi vonatkozású ügyeit beséUk meg, esetleges indítványokat a kormány elé
terjesztenek. Az els értekezlet 1900. volt s azóta
hat Ízben gyltek össze. Az E.-nek külön munká-

rázni a tényeket. Mihelyt valamely tény merül
fol. mely az eddigi E.-tel határozottan meg nem fér,
vele ellenkezik, belle nem magyarázható, az B.
hibás. így az elmélet fogalma szorosan kapcsolatos
a hipotézisével, mert az igazolt hipotézis az
£. alapja. A mlg a megismerés E.-ekhez nem jutott
el, csak tényeket gjiijtött, addig nem ad tudományt, hanem csak halmazát az ismereteknek.
Igaz ugyan, hogy a tények megmaradnak, az E.-k
megváltoznak, de azért mégis elméletek alkotása a
megismerés szükséglete és végcélja. A tudományos
haladás a fogyatékos E.-eket jobbakkal helyetteellentétbe
síti. A közönséges életben az E.-et
szokás helyezni a gyakorlattal s némileg fitymálva
beszélnek a apuszta», «holt», «elvont» E.-rl s
mondják, hogy valami csak az E.-ben igaz. de nem
a gyakorlatban, vagy a gyakorlatban hasznavehetetlen, így nem alkalmazható s több efféle. Mindez
c^ak részben áll. A mi igazán igaz az E.-ben, a
gyakorlatban sem lehet hibás csakhogy 1. E.-eiok
távolról sem mind annyira befejezettek, hogy a
gyakorlatban használni lehessen, tehát még nem
igazi végleges E.-ek; 2. az E. elvégre is csak
egyetemes igazságokat közöl velünk, hogy hol s
mikép kell ezeket alkalmazni, arra nézve külön
megfontolás, tudás, ítélet és gyakorlat szükséges.
E- az esztétikában az esztétikai fogalmaknak,
általában a tetszés s a malkotás feltételeinek
lélektani megállapításában, valamint az egyes
mvészetek és mfajok szabályainak kifejtésében áll. A mvészi alkotásban termékeny korszakok és elmék kevéssé foglalkoznak E.-tel, mely
rendesen a mvészi meddség korában indul virágzásnak. Az E.-i szabályok többnyire egyes
;

vannak.
Elmericus,

latai

1.

Amalricus.

Elmésség (es2t.), az elme élessége, mely a legkülönbözbb viszonyok közt való gjors feltalálásban, ötletes, szellemes, találó megjegyzésekben
nyilvánul. Fleg a szónoki beszédben és általában
a vitatkozásokban van gazdag tere, de a közönséges társalgásban is becses tulajdonság. Az élccel rokon.
Elmeszesedés, orvosi értelemben mészsóknak
lerakodása a szövetekben. Idsebb korban szokott
bekövetkezni, bár a gégeporcok E.-e még a test

hossznövekedésének

megállapodása

eltt

már

megkezddik. Az E. legkifejezettebb porcokban és
az erekben (1. Érelmeszesedés). Egész más úton
jön létre a tüdk E.-e (calicosis) ; a tüdben ugyanis
a belégzettpor lerakodik s onnan a tüd gyökerében lev nyirokmirigyekbe kerül ktöróknél s
más munkásoknál, akik sok por belehelésének
vannak kitéve, ezek egészen kkemények lehet;

nek. Kóros körülmények között gjakran lép fel
E.
így higanysókkal való mérgezésnél a vese:

csatomácskák meszesednek el elhalt és visszatartott magzatok, méhdaganatok, régi gümkóros
gócok, thrombusok mind elmeszesedhetnek. L.
még Mineralizádó.
áll be a csigák, kagylók házán, a rákok, rovarok, tengeri csillagok, tengeri sünök stb. páncéljában. Célja támaszul, illetve védehnül szolgálái.
A növényeknél a szénsavas mész némely sejtfal
eléghetetlen lerakodásainak frésze, v. a növény
ha felszínét vonja be, de nem kristályosodik. Az ily
:

£

korok nagy malkotásaiból vannak elvonva s
nem elég általánosak, könnyen értéktelenekké sejtfalat ecetsavval v. sósavval érintvén, gázbubováHiatnak az izlés változtával, vagy esetleg, ha rékok támadnak. Szénsavas mész van a korállmobizonyos okokból a tekintély erejével uralkotoak,
gátolhatják va^ lassíthatják a fejldést.
Elméleti fizika, 1. Fizika.

szatok szövetében, a tökfélék kemény szrében,
különösen pedig a fürtös testekben. A szénsavas
mész mint küls pikkely látható a Saxifraga ós

Ehnellzés (lat. praeteritio, gór. parsleipsis),
szónoklati alakzat, valamely nyomatékos érvnek
puszta megnevezése azzal a bevezetéssel, hogy a
szónok azt nem is említi, miáltal annál jobban e
látszólag mellzött érvre irán3rltja a hallgatóság
flgj'elmét, másrészt azt a benyomást kelti, hogy
ers érveknek bvében van, ha jly fontosakat is

Plumbago fehéren inkrusztált levélfogán s mint
kéregbör némely vízi növényen (Potamogeton és
Ghara). A sóskasavas mész, amely ecetsavban
nem oldódik és hígított sósavban gázbuborékok

nélkül oldódik, ellenben kristályosodik vagy
szemcsealakú. Sok tiszafa- és ciprusféle sejtfalában
számos apró kristályka és szögletes szemcse van,
mellzhet.
különösen a sejtfal küls rétegében, úgy, hogy a
Elmélyesztés. Famunkáknál, ha szögelik és késbbi ers vastagodással a kristályok eg^en
utólagosan megfestik vagy lakkozzák, a szegfejet a sejtfal anyagába záródnak. A Kerria és Ricikülön erre alkalmas hajtóvassal és kalapácscsal nus belében, a kontyvirágfélék levélnyelében, vabeverik és a keletkezett Ijrukat kitöltik. Csak kis- lamint sok fás növénynek bizonyos kéregsejtjéfejü, ú. n. bognárszeget lehet jól behajtani. Célja ben kristálycsoportok vannak, még pedig látszóaz, hogy a szegfejet a fa aszása után ne lássuk a lag a sejtek bels terséében, de valóságban celfesték vagy lakk alatt.
lulózaszálak kötik a sejtfalhoz, st cellnlózahüvely
Ehnen, sósfürdö Magdeburg porosz kerületben, is vonja be.
Gross-Salze község és vasút mellett, több fürdElmezavar, 1. Elmebaj.
épülettel és gyógyintézettel. A fürdt igen sokan
El Mina, a Szíriában lev Tarabulusnak kilátogatják.
kötvárosa, 7000 lak. Tarabulustól 3 km.-nyire
Elmenaa, folyó, 1. Ilmenmi.
van és lóvasút köti össze vele.
Elmeorrosi értekezlet. A magyarországi elmeElmina (Sao Jorge da Mina), néger telep az
orvosok 1899. elhatározták, hogy idnkint orszá- afrikai Aranyparton, mintegy 10,000 lak., akik
gos E.-re gylnek össze, hol az elmebajosok spe- nagyobbára halászok. Elbb francia, majd portuciális orvoslásának újabb baladását, az elmebajo- gál, késbb hollandi gyarmatosoké volt, mlg jelensok kórházainak szervezeti ügyeit, az elmebajo- leg az angoloké.

—

Elmira

Elnök
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Elmira, eounty-szókhely New York államban,
a Susquehannába öml Chemung mellett, (i9io)
37,176 lak. Vasúti csomópont. Jelentékeny gyáripar. Nevezetessége a javító intézet.
Elmkhalesz (Elmpi, a. m. a leveg szülötte),
a vogul teremtési monda hse, ki kacsabrt öltve
magára, a tengerbl egy marék földet hoz föl,
szótszórja s abból lesz a szárazföld. Aztán hóból
és földbl ember-, állat- és madáralakot gyúr s
ebbl lesznek az emberek, állatok és szárnyasok.
Ó tölti el a folyókat hallal s tanítja meg az embert halászni, íjjat készíteni és családot alapítani.
Munkácsi B. szerint az «ember» (elm-pi-ori) szóban

görög dramatikusok müveinek kiadásával.
Kiadta Aristophanes Achamés-át (Oxford 1809,
Loipzig 1830); Sophokles Oidipus Tyrannos-át
(Oxford 1811, Leipzig 1821) és kolonoszí Oidipusát (Oxford 1823, Leipzig 1824), valamint a Sophokleshez való szkolionokat(l köt., Oxford 1825,.
2 köt. Díndorftól, u. o. 1852) Euripidos Héraklidaiát (u. 0. 1813, Leipzig 1825); Medeiáj át (Oxford
1818, Leipzig 1822) ós Bakcháit (Oxford 1827,
Leipzig 1822). Kiadta azonkívül Thukydidest (Edinzett a

;

burgh 1804).

Elmwald,

1.

Elm.

Elnapolás, az országgylés üléseinek felfüg-

maradt az smagyar mithosz E.-nek valami em- gesztése, elhalasztása határozott, v. határozatlan
idre, anélkül, hogy az országgylés feloszlatnék^
V. ö. Hunfalvy P., A vogul föld és nép
Munkácsi B., Vogul népkölt. gyjtemény I. köt. V. az országgylés évi ülésszaka berekesztetnék.
x\z E. a király joga, amellyel alkotmányos tteElmo, 1. Érasmus.
folyást gyakorolhat a törvényhozó testület tárElmosás, 1. Erózió.
Elmo tüze (Éliástz), a légköri elektromosság gyalásaira. A képviselház maga is elnapolhatja
kisülésének egyik módja, melyet hegyvidéken és üléseit. Ha az E. határozott idre szól, ez id eltengeren tapasztalnak, midn a zivataros felhk multával az üléseket új egybehívás nélkül ismét
léke.

alantjárnak és az elektromos feszültség oly nagy,
hogy az elektromosság csúcsokból és hegyes tárgyakból lángkéve alakjában kiáramlik. Az E.-nek
az alakja más a pozitív és más a negatív elektromosságnál. A pozitív E.-nél vörösesfehér nyélbl
indulnak ki, vékony, 1*5 3 cm. (legfölebb 6 cm.)
hosszú sugarak, melyek végükön íbolyaszínüek.
A lángkéve két széls sugara közel derékszöget
zár be. A negatív B. kisebb, a kéve hossza vagy 1
cm., szerkezete finomabb, az egyes sugarak egymástól többé nem különböztethetk meg s egy fényes pontból indulnak ki, olyképen, hogy a lángkéve nyílása közel 45". Újabban Elster ós Geitél a
Sonnblick-hegyi meteorológiai állomáson tanulmányozták az E.-t. Nyáron a pozitív, télen pedig
a negatív E. túlnyomó. Tengeri hajókon az E.-et
az árbocok csúcsain veszik észre; régebben ez
babonás félelmet keltett a hajósokban.
Elmozdítás, valakinek eltávolítása a hivataltól V. állásától, 1. Elbocsátás.
Elmozdulás (^»^Ví^^áfe/ Valamely anyagi rendszerre
erk egyensúlyának meghatározása a virtuális (lehetséges) E.-ok elvének segítségével történhetik. Ha valamely anyagi rendszer
tetszleges erknek és tetszleges feltételeknek
van alávetve, akkor minden E., mely e feltételeknek megfelel, virtuális E. Az említett elv azt
fejezi ki, hogy valamely anyagi rendszer akkor
és csak akkor van egyensúlyi hel> zetben, ha ezen
helyzetétl számított bármely végtelen kicsiny
virtuális E. közben az összes erk által végzett
munka értéke zérus.

—

meg kell kezdeni. Ha az üléseket bizonytalan idre
a király napolta el, csak a király újabb egybehívása alapján lehet az üléseket folytatni, ha pedig a képviselház napolta el iUését, a házelnök
jogosult az ülést összehívni és erre köteles is, ha
20 képvisel a házszabályok 255. §-ában meghatározott formában kívánja. A királyi E. és
egybehívás királyi leirattal történik. Az E. után
a tárgyalást ott kell folytatni, ahol az az E. eltt
félbeszakadt. A törvényjavaslatokat újból benVujtani nem kell, a Ház tisztviselit nem választják
újból. Ebben különbözik az ülésszak berekesztósótöl.A király elnapolási jogának ugyanúgy,mínt a
házfeloszlatásnak és az ülésszak berekesztésének
alkotmányos korlátja, hogy az országgylés
költségvetési jogát meg ne hiúsítsa. Az 1867.
X. t.-c. szerint u. i. ha a király az országgylést

elbb napolja el, mint a befejezett számadások
(zárszámadás) és a jöv évi költségvetés iránt az
országgylés határozott (E. jöv évi költségvetés
nélkül), az országgylés még azon év folyamán
és pedig oly idben hívandó össze, hogy mind a
zárszámadás, mind a jöv év költségvetése országgylésUeg tárgyaltathassék. Tehát az E.-t az
évnek csak olyan szakában lehet alkotmányosan
elrendelni, amikor még minderre elég id van.
Lehet-e alkotmányosan elnapolni az országgylést költségvetés nélküh esztendben (E. a folyó
óv költségvetése nélkül, ex-lexben) újabban sokat
vitatott kontroverz kérdés.
Az elnapolást perjogi értelemben 1. ElJmlasztás.
Élne (ejtsd: ein), város Pyrénóes-Oríentales francia départeraentban, Perpígnan keriUetóben a
Elmpi, 1. Elmkhalesz.
Elmshorn, város Schleswig porosz kerületben, Tech mellett egy magaslaton, vasút mellett, (i9oi)
a Ki-ückau és vasút mellett, (i9io) 14,869 lak., 3099 lak., jelentékeny sajt-, fa- és borkereshajóépítéssel, brgyártással, len- és pamutszövés- kedóssel. E. a régiek lllíberri-je, 218 Kr. e. Hannisel, cip-, dohány-, enyv-, szesz- ós sörgyártással, bál egyik megállóhelye volt, 350. II. Konstantin
kocsi-, szalmakalap- és szappankészítéssel és je- császárt itt ölték meg. 1285. Bátor Fülöp, 1474.
XI. Lajos és 1641. Gondé hercege foglalta el. Vilentékeny hajóforgalommal.
Elmsley (ejtsd: eimszU), Peíer, angol filológus, szül. szontagságos sorsa dacára feim maradt egy régi
Hampsteadban 1773., megh. Oxfordban 1825 márc. román székesegyháza és a XII. sz.-ból egy szép
8. A Westminster Schoolban és Oxfordban tanult, márványklastroma.
El Nos, 1. Noce.
volt pap, aztán mint magánember élt EdinburgElnök, a társas bíróságoknak, hatóságoknak,
ban, 1816— 20-íg Olaszországban tartózkodott,
majd tanár lett Oxfordban. Nagy érdemeket szer- gyléseknek, politikai testületeknek, egyleteknek

mköd

—

—
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ily minségében a tárgjalásoknak és a és bírákat, amennyiben ezek is isteni jogot gyaszavazásnak vezetje. Mikor a határozat fell sza- korolnak.
Elohista, 1. PerUateuchus.
vaznak, szavazategyenlség ecetében az E. szavaElokáció, 1. Elocatio.
zata dönt. Az eskütszék E.-e az, kit a verdikt
Elokúció, 1. Elocutio.
meghozatala végett visszavonult esküdtek magiik köztü szavazattöbbséggel választanak L. EsElokvencia (lat.) a. hl ékesszólás (1. o.).
Elongáció (lat.) a. m. kilengés, az inga lengékdáthiróság. Nagyobb hatóságnál az E. rendszeri n ti helyettese az alelnök. Köztársaságokban köz- sében az az ív, melyet a leng pont nyugalmi
helyzetétl a legnagyobb kitérés helyéig loir. A
társasági E. a végrehajtó hatalom feje.
Elnöki tanács, az 1891. XVÜ. t.-c. által a kir. rezg mozgás esetében, midn valamely pont a
kúriánál éá a lór. Ítéltábláknál szervezett külön nyugalmi állástól ellenkez irányban ide-oda motestület, amely az elnökbl és a tanácselnökök- zog, elongáció a bizonyos pillanatban a nyugalmi
br áll. Hatáskörébe tartozik véleményezés és ha- helyzettl elért távolságot jelenti. Ez esetben a
tározathozatal minden oly igazságügyi igazgatni legnagyobb távols^ot amplitúdónak nevezik. A
kérdésben, melyet az igazságiigyminiszter eléje csillagászatban E.-val jelölik azon szöget, melyet a
utal. A bírói ügyviteli szabályok szerint az E.-ok Földtói a Naphoz és valamely bolygóhoz vont
különösen a biri állások betöltését illet javas- egyenes vonalak alkotnak. E. botanikai értelemlattétel jogát gyakorolják.
ben, 1. Megnyúlás.
Elnökl követ (ném. Prásidialgesandter), az
Elopnra, kikötváros Borneóban, mintegy 90(X)
a követ, aki a volt német szövetség (Deutscher lak. Szand<ikan nev kikötvárosa Északi Bomeo
Bund) gyiilésein elnökölt. Ez a tiszt a szövetségi fvárosává növekedett (5000 Lik.), itt élénk kenís.-zerzdés értelmében Ausztria követét illette meg. ked ést znek gummi arabicnmmal.guttaperchával,
Elnökség (ang. Presidency), két brit-indiai kámforral és kókuszdióval.
közig, kerület Madras és Bomtoy jellege.
Eloquentia (lat) a. m. ékesszólás (1. o.).
Elnyálkásodás. A humorálpatológiából szárElosztó-ecset, 1. Ecset.
mazó, de a nép körében ma is él orvosi fogalom.
Élouges (eatsd: eiu»3), község Hainaut belga tarMai értelmében a légutak fokozott nyálkaelvá- tományban, 2 km.-nyire Dourtól, vasút mellett

fje. s

:

lasztását jelenti idült hörghurutoknál.

Elnyelés,

1.

Abszorpció.

Elóah. 1. Elóhim.
El-Obeid V. Obeid, az egjiptomi Szudán egyik
éiénk forgalmú keresked városa mintegy 20.000
néger, arab és nnbiai lakosa.
Eloby, két spanyol birtokban lev kis sziget
a guineai part mellett a Koriszko-öböltl É.-ra.
Elocatio (lat, ejtsd: eiokáció), a hazai jogforrásokban 1. bérbeadás, 2. férjhezadás, kiházasitás.
f^locDtio (lat.) a. ra. szónoki kifejezés, a retorikában a szónoki mveletnek az invenciót és
dispoziciót követ mozzanata, vagyis a már kigondolt és gondolatban elrendezett beszédanyagnak
kidolgozása, megfosalmazása. A retorikának errl
szl részt? a szónoklattan stilisztikája.
Elodea L. Rich. (n«v.), L Átokhinár.

C

Éloge

(franc, egtad: eióas) a.

m. dicsít beszéd,

magasztalás. A francia irodalomban e név alatt a
.^ínoklat egy külön faja alakult ki, mely hires
emberek jellemének és érdemeinek méltatásával
foglalkozik. Az É. XTV. Lajos idejében kelotkezítt s a francia akadémia pártolásával jó ideig
nagyban mvelték. Ez intézetben máig fennmaradt
a hagyomány, hogy az új tag eldjérl szóló éloge
historique-kal foglalja el székét. L. Elogium.
Eloiriam (lat.), v. helyesebben elogia (többes
sz.), az sök képe alá, v, szobrára, valamint kiváló férfiak emlékére írt fölíratnak a neve, mely
az ábrázoltnak tisztségeit és tetteit sorolta föl és
a dolog természete szerint dicsér jelleg volt
innét a francia éloge dicséret, bók.
Elóhim (héb. a. m. istenek, egyes sz. Elah).
:

4504 lak., kötél- és brgyártással,
keny szénbányászattal.
EÍoy, 1. Élig tus.

(1910)

jelenté-

Eladás, aj szóló mvészetek termékeinek reprodukciója a nyilvánosság számára, p. szini E.,
szavalati E. stb. b) valamely elméleti vagy gyakoilati kérdés fejtegetése egy adott közönség
eltt, p. iskolai E., mely abban különbözik a tanítástól, hogy az anyagot összefüggoleg tárgyalja
a tanár, a hallgatók közremködése nélkiil ; a
nyilvános E., mely a felolvasástól szóbeliségével
különbözik; c) a stilisztikában a. m. stílus, p.
nyelvbeli E., költi E. (dikció).
Eladási jelek, a zenében utasítások a játékos,
énekes, dirigens számára ; céljuk, hogy a szerz
finomabb intenciói érvényesüljenek. Leghasználtabbak a következk
^ vagy
1. a Legato-jel vagy iv "
2.
;
a Staccato-jd a hangjegyek felett pontokkal
vagy apró vonásokkal i n 1 1 A Legato-jd v. iv
alá foglalt hangjegyeket szorosan egymásba kötve
kell eladni. Ha több ilyen ív követi egymást, akkOTfrazirozási-ív a neve. A Legato-ív vonós hangszerekre még azt is jelenti, hogy az alája tartozó
hangjegyeket v. hangcsoportokat egy nyirettyüvonással kell eladni. A Staocato-pontok azt jelen;

.

hogy amely hangjegyek

v. hangcsoportok feazokat rendes értéküknél rövidebben
kell venni. Ha a zeneíró a pontozott jelzésnél is
rövidebben, élesebben óhajtja a hangj^yeket eladatni, akkor pontok helyett apró voiiá»)kat használ. A további E. még a következk
2. A Nyiiffvó-jel '^ (formáta v. corona). Rendesen csak egy hangjegyre vonatkozik s azt kívánja, hogy azt a hangjegjet, amely felett áll,
a rendes értékénél tovább ícell kitartani.
3. A Crescendo=rc s ennek ellenkezje a
Decresoendo-jd ::r=— . (L. Crescendo és Decrestik,

lett állanak,

A biblia az Egyistent rendesen a többesszámú
alakkal jelöli meg, mintegy kifejezvén, hogy Istenben minden er egyesül. Az E. állltmánya és
jelzje a bibliában mindig egyesszámú. Bálványokat is jelent és ilyenkor az állítmánya vagyis
jelzje többesszámú. Jelenti végre az elöljárókat cendo.)

—
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Elcsengret szerkezet

Az E. magában foglalja a gyártbenfoglalt nyersanyag vételárát, az
anyag feldolgozásánál felhasznált segédanyagok
értékét, s végre az elállításra fordított költségeket ; ezek munkabér, gépek amortizációja (értékcsökkenés) és a felhasznált tüzel- és üzemkivannak.
anyagok értéke. Némelyek megkülönböztetik az
Az E.-hez lehet tágabb értelemben a különböz E.-t az önköltségi ártól, amennyiben az önköltdinamikai és tempobeli utasításokra célzó hetü- ségi árba az általános költségek megfelel háket és szórövidítéseket is sorozni. Pl. f. (forte), nyadát is beleszámítják.
Elállítási költség, 1. Elállítási ár.
p. (piano), mf. (mezzoforte), sf. (sforzato) stb.
Elárboc (ném. Fockmast, ol. alhero di trinEladási jog, melynek alapján valamely irodalmi vagy zenem nyilvánosan eladható. L. cJwtto, franc, mát de misaine, ang. fore-ynast), 1.
Árboc és Árhocozat.
Szerzi jog.
Elausztria néven nevezik a Habsburg-család
Eladó, akinek feladata az ügyek állását más
egyes személy vagy testület elé terjeszteni, ha- Breisgau-, Elszász- és Svájcban eszközölt legtározat hozatala végett. így B.-t rendelnek az or- els hódításait, illetve birtokait.
Elázsia, Ázsia nyugati része, magában fogszággylésen és bizottságaiban a törvényjavaslatok tárgyalásánál ; E.-k mködnek a miniszterek lalja Kisázsiát, Örményországot, Szíriát, Paleszmellett és olyan hatóságoknál, ahol a döntés joga tinát, a Szíriái-sivatagot, Perzsiát, Mezopotámiát,
a fnököt illeti; és E.-kat alkalmaznak majduem Afganisztánt és Beludzsisztánt.
Elbárka, kis halászatnál haltartóul alkalmakivétel nélkül mindenütt, ahol testület hozza a
határozatot.
Testületeknél, kollégiumokban az zott kilyuggatott láda.
Elbástya (ném. Vorkastell, Back, ol. castello
E.-knak nincs mindenütt szavazati joga (mint Németországban az ú. n. Referendaroknak, akik az di prora, fTanc. teugue, ang. forecastle), régibb
igazságszolgáltatási szakban elkészít szolgála- hajók elején a fels fedélzeten lev építmény,
tot teljesítenek). Nálunk a társas biró.ságoknál az meljTiek fedélzete a hajónak felfelé meghosszabbívitorlásokon
B.-k egyszersmind szavazók. A törvénykezésben, tott oldalfalazatán nyugszik és
különösen a társas bíróság eltti írásbeli peres el- az el- és orrmány-árboc kötélzetének könnyebb
járásban az E. mellzhetlen és feladata az ügyet kezelésére, valamint arra is szolgál, hogy a szolaz iratokból tanulmányozni, az ügyállást a tanács- gálatban álló legénység zord ós ess idben e feülésben szóval elterjeszteni és a szavazást írás- délzet alatt némi menedéket találjon. Régi hadiban elkészített véleményének felolvasásával meg- hajókon az E. fedélzetén kisebb kaliber ágyukat
kezdeni. De a szóbeli eljárásban sem lehet az E.-t és szórólövegeket állítottak fel, míg az E.-ban. a
társas bíróságoknál mindig nélkülözni. Az egyes fedélzet alatt egy nagyobb löveg volt elhelyezve,
ügyek B.-it az ehiök jelöli ki. Az E.-nak az ügy melyet tekintettel lirányára (azaz elre) és haszadatait úgy kell csoportosítania, hogy hallgatói nálati céljára, «vadász-lövegnek» is neveztek,mert
az ügyállást tisztán lássák, s így abba a helyzetbe akkor használták, ha az ellenségre vadásztak,
jussanak, hogy alaposan ítélhessenek. Kerülnie vagyis azt zték.
Elbbi állapotba visszahelyezés (lat. restitukell minden szubjektív mozzanatot, mert feladata
az ügy ismertetése, nem pedig egyéni véleményé- tio in integrum, ném. Wiedereinsetzung in den
nek eladásával a szavazók befolyásolása.
vorigen Stand), általában helyreállítása valamely
Eladó mvészet, a költészet és a zene ter- korábbi állapotnak, amely állapot cselekmény v.
mékeinek a nyilvánosság számára való reprodu- jogügjlet következtében (nem véletlenül) rendes
kálása. Már a mvészi fölolvasás is ide tartozik, jogorvoslatokkal el nem hárítható joghátrányt
magasabb neme a szónoklat s a szavalás, míg szenvedett. Az E. esetei nálunk különösen a somvégre a szinieladásban tetzik. A szónoklatot más visszahelyezés birtokháborítás esetében, az
már az ókorban igen nagyra bocsülték s tanítá- igazolás, a perújítás, újrafelvétel. A római jogra
sával foglalkoztak, bár különböz nemeinél (poli- nézve 1. Restitutio in integrum.
Elcsahos, 1. Csahos.
tikai, ügyvédi s késbb egyházi szónoklat) a
Elöcsapat, 1. Biztosító szolgálat.
vészi cél háttérbe szorul a gyakorlati cél mellett.
Elcsarnok (lat. vestibulum), közvetlenül az
Az E.-et az esztétikusok általában másodrangú
)nüvészetnek szokták nevezni, mivel csak meg- utcára, kapubejáratra, lépcsházra stb. nyíló dílév alkotásokat tud reprodukálni s alkotóját nem szesebb helyiség, melybl az épület szobáiba, teréli túl. Azonban kétségtelen az E. rendkívüli köz- meibe jutunk. Színházak, paloták stb. E.-ai rendvetlen hatása, aminthogy a színházak és hangver- szerint építészetileg gazdagon vannak kiképezve,
senyek hallgatóit legalább is olyan mórtékben az s festményekkel, szobrokkal díszítve. L. még
eladók mvészete vonzza, mint az eladott mvek. Csarnok.
Elcsenget szerkezet. Az útelzáró soromAz E. elméleti irodalma mindig mellékes marad,
mert valójában csak a gyakorlat taníthat meg rá. póknál használatos csenget szerkezet, mely a
azaz a sorompó
Elagy (prosenceplmlon), rossz magyar szó, közleked járómúveket elre
figyelmezteti, hogy vonat közelezárása eltt
1. Féltekevetö.
ledik, a vágányra menni már veszélyes. Rendeállatok szállítása, 1. Állatszállítás.
Elállítási ár. A gyári készítmények árának sen a sorompó állványán, vagy egy külön állmegállapítása ú. n. kalkuláció (1. o.) alapján tör- ványon elhelyezett harang- és kalapácsmbl áll.
ténik. A kalkuláció els feladata a gyártmány A csengetés idtartama különböz.

4c. Ez a jel TTTr. arra utal, hogy a hangokat
effy frázisba kell ugyan foglalni, de nem egymásba olvasztani, mint a portamentonál.
A hangjegynek némi nyújtását kívánja.
5.
Riemann elnevezte agogikai hangsúlynak. Ezek
és
különben élesebb akcentust is
a jelek

E.-át kiszámítani.

mányban
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Eicsiráztatás

Elöcsiráztatás, 1. Csiráztaiás.
Eld, 1. Utód.
Eld (Eleud), régi magyar személjrnév, melyet
közönségesen az «eld», «eldöd» szóval egj'eztetnek. A történelmi Eleud vezér nevét azonban
Konstantinosz császárnál Levédi v. Lebedi (Lebedias) alakban találjuk, mi arra mutat, hogy a névnek alighanem más lesz az eredete.
Eld, 1. A Márk-féle Krónika szerint Ügek fla
és Álmos apja. Árpádnak tehát nagyapja. Anonymus szerint Ügek Álmos apja, Elód pedig Almos
,

ama kötelezettsége, hogy áUo^
mányuk arányában az idnkint megállapítandó
tulajdonosainak

ellenérték fejében különösen katonai személyeknek, csapatnak, podgyásznak továbbszállítására
áUatalkat és fuvareszközeiket rendelkezésre bocsássák. Az E. rendesen két felhámozott lóból áU.

Elfogat-mozdcny. Egy vonat továbbítására
rendszerint csak egy mozdonj't használnak. Ha a
vonat élén elhelyezett egy mozdony nagy emelkedéseken vagy kedveztlen idjáráskor elégtelen
volna, különös rendszabályok figyelembevételével

szabad a vonat élére eg}"^ második vonó- vagyis E.-t,
esetleg a vonat végére tolómozdonyt is alkalmazni. A legkedveztlenebb esetben sem szabad
egy vonat továbbítására két vonó- és két tolómozdonynál több vonóert felhasználni.
Elf onat, a fonógépek etetésére szolgáló vékony
szálrendszer, amelyet a fonógép megnyújt s meggj'arosan Lebednek) nevezi s a Dél-Oroszor- sodor, azaz fonallá fon meg. Az E.-ot alkotó vészágban, a lebediai síkságon tanyázó magyarok kony szálrendszert, hogy kezelhet legyen, csekély
legtekintélyesebb vajdájának tartja. A kazár ká- mértékben meg kell sodorni, vagy göngyölgetésgán öt ajánlotta a magj'aroknak fejedelmül. Le- sel tömöríteni. A gyöngyölgetést a kártolt fonabedias azonban nem fogadta el a llajánlt mél- lak gyái-tásánál és a finom fósüsgyapjuf onalaknál
tóságot, hanem egy másik elkel vajdát. Álmost, használják, míg a sodrást a pamut és len-kender
vagj' ennek a fiát, Árpádot ajánlta maga helyett. iparban. L. Pamutfonás és Lenfonás.
Elöfúrás. A vasúti talpfákat azokon a helyeV. ö. Szabó K., E. vajda. Megj. Uj. M. Múzeum,
1851—52., 735—740. és Kisebb Tört. Munkái, ken, ahová a sinszegek, illetleg síncsavarok fogI. 129—138.
Kállay, Magyar és kazár kapcso- nak jutni, elre ki kell fúrni, hogy ne repedjenek.
Az elre fúrt lyukak átmérjét keményfánál a
latok. Dj M. Múzeum, 1851—52., 219—220.
Elélet, az ember személyi híre. Bnügyekben sínszeg oldalának ^/j-ére, puhafánál pedig '/f-ére
különösen fontos az ú. n. rovott E. vagyis az el- szokták venni. Síncsavarok részére az elMrt lyuk
zetes büntetések megállapítása, mert a visszaesés átmérjét a csavarszár átmérjével kell egyenlre
venni. Célszer az E.-t géppel készíteni és még
(1. 0.) súlyosító, gj'akran minsít körülmény. Az
megállapításának kiváló eszköze a bnügyi a talpfák telítése eltt végezni.
L'.
Elfúró (bány.). Mély fúrások alkalmával, ha naiiyüvé.tartás (1. o.).
gyobb átmérj lyukat mélyítenek, a fúró éle ugy
Elérzet, 1. Sejtelem.
Elesés (lat. prolapsus), a test üregeiben lev van alakítva, hogy középs része kiáll és ezzel a
szerveknek vagy az azokat bélel nyálkahártyá- nagj' lyuk közepén egy kisebb átmérj lyuk keletnak a rendes helyébl való olyan elmozdulása, kezik. A fúrónak ezt a kiálló részét nevezik E.-nak.
EHfüggöny, az a színpadi szövet, iU. vászonhogy azok a test valamely természetes nyílásán,
vagy seben át a test felszínére jutnak s nincse- lepel, amelyet lebocsátanak avégbl, hogy a színnek brrel fedve. (Ez különbözteti meg az E.-t a padi mimkások zavaitalanul megváltoztathassák
sérvtl). Nagyon gyakori, hogy a végbélnyüá- a színpadi berendezést. Régi gyakorlat szerint az
son a végbél nyálkahártyája elóesik (1. Végbél- E.-t olyankor bocsátják le, mikor felvonás közben
döesés), továbbá a hüvelyfal vagy a méh E.-e a van színváltozás. Felvonás végén a küls, neheszemérerarésen át (1. Méhelöesés). Az ilyen E. zebb anyagból (állandó színházaknál vasból) kéoka a nyálkahártya idült g^niladás okozta ellazu- szült ftiggönji; is lebocsátják.
lása, a méhet rögzít szalagok ellazulása. SebréElgy omor(pro v€ninculus),9z összetett gyomrú
seknél a test réiben uralkodó bels nyomás tolja állatok els gyomorrészlete; így nevezik toki a szer^•eket, pl. az agyvelt a koponya seb- vábbá amagvaükkal él madarak izmosfalú gj'omra.
résein, a beleket, a csepleszt stb. a hasfal sérü- az ú. n. zúza eltt lev gyomorrészietet, mely a
lésein leginkább mtéteknél. Az E.-t a szerv gyomomedvelvulválasztó-mirigyeket tartalmazza,
visszahelyezésével és rendes helyzetében való ezért máskép mirigyes gyomornak is nevezik.
rögzítésével gyógyítják.
E.-nak nevezik a rovarok elbelének egy részleÉlfa (növ.), 1. Fa.
tét, melyre jellemz hatalmas izomzata és fleg
Elfizetés, 1. Abonnens.
tüskékkel és fogakkal, lécalakú megvastagodáElfizetési biztosítás. Hírlapok, fleg azonban sokkal ellátott chitinintimája.
hetilapok kiadói, az olflzetknek nagyobb számElcgyökereztetés, szöllönél. Ha a szöllöbe sima
l>an való gyiytése céljából, azokat az elfizetés vesszket ültetnek ki, hogy a megfogamzást eltartamára, anélkül, hogy azért külön díjat szá- segítsék, szokásban van a megvágott vesszket
mítanának, baleset ellen vagy betegség esetére, kora tavasszal, midn még a kiültetéshez a talaj
vagy temetkezési költségre biztosítják. A kiadók hideg, langj-os vízbe vagy langyos és nedves légezt a kockázatot rendesen valamely biztosító tár- körbe állítva meggyökereztetni, hogy késbb, ha
saságnál fedezik.
a talaj felmelegedett, már némi gyökéraettel ülElfogat (németül Vorspann, magy. népiesen tessék ki azokat ez az eljárás neveztetik B.-nek,
forspont), a közigazgatásban az igavonó állatok s módjai többfélék. Hazánkban leginkább a 6t<Ar/a^
vezértársa.
2. E. vajda, a Névtelen (6. fej.) szerint a hét
magyar fejedelmi személy közé tartozott. Részt
vett fiával, Szabolccsal együtt a honfoglalás munkájában s ezért osztályrészül a Vértes-hegység
vidékét kapta. Tóle származik a Csák-nemzetség.
Konstantinosz császár (38. fej.) Aa jeoía;-nak (ma-

;

;
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E. van elterjedve (1. az ábrát). Ez eljárás abban áll,
hogy a tövükön frissen megmetszett venyigék
100-as csomókba kötve egy rúdra szm-atnak fel s e
rúd segélyével egy a venyigék hosszánál mélyebb
árokba lógattatnak be. A venyigecsomókat úgy
szúrjuk a rúdra, hogy a venyigék töve a felszín

Elísmétlés (gör. oüíl^tají, retorikai alakzat,
ugyanazon szó patetikus hangoztatása több egymást követ mondat elején, pl. Ez a föld, melyen
annyiszor apáid vére folyt, Ez, melyhez minden
szent nevet egy ezredév csatolt. Ellentéte az
utóismétlés (epiforg), ugyanazon szó ismétlése a
mondatok V^ge£Együtt is elfordulnak mint
ketts szóismétlés (szimploke), pl. Mikor az ég
kegyelmét érzed, félj mikor az elhagy, félj mikor semmirl sem vádol lelked, félj Üdvös fé;

;

I

lelmek (Paludi).
Elítélet, általában oly gondolat, melyet valamely dologról, anélkül, hogy igazán megvizsgáltuk volna, gondolunk, amelyet tehát rendszerint
más valakitl, környezetünktl, szüléinktl, a kortól készen veszünk át, s amely fleg öntudatlanul
él lelkünkben, de
mintezek az öntudatlan alapjai
Baktató elögyökereztetés.
gondolkodásunknak többnyire
annál ersebb s
felé nézzen. Az árokba helyezett venyigecsomók nehezebben kiirtható. Az B. rendesen jele a szelfelfelé néz tövére néhány cm. vastagságban ned- lemi hátramaradottságnak, mert a kultúrával vele
ves mohát helyezünk s erre az egészet földdel fel- jár, hogy a készen átvett ítéleteket önálló vizsgáhalmozzuk. Ez eljárásnál meleg nedves leveg lat alá fogjuk. A mveletlen kornak több E.-e
körayezi a vesszket, melyek tövükön, a moha van, mint a haladottnak, a gyermeknek több, mint
között, kalluszt s azután gyökereket hajtanak. a férfiúnak a parasztnak több, mint a mvelt emügy 3—4 hét alatt a gyökérkópzödés kell mérvet bernek s a mvelt emberek szellemi szabadságát
öltött, s a vesszk kiültethetk.
és elfogulatlanságát elítéleteinek mivolta és száElöhad, 1. Biztosító szolgálat.
ma szerint fogják megítélni.
Eljárr, a katonaságnál a csapat elé azon célból kirendelt r, hogy meneteléseknél a folytonos
Elhang (zene), 1. Díszítés.
és egyenletes sebesség elrehaladás szükség
Elöhántó, földmivel eszköz, melynek feladata nélkül ne háboríttassék. Gyenge ellenséges osza szántóréteget 5—15 cm. mélységig lehántani tagokat el kell znie ellenséges nagyobb erkkel
6s ezen sávot a felületén lev tarlóval, fvel és való találkozáskor azok erejét és csoportosítását
trágyával együtt a már vont barázdába vetni, hol kell kipuhatolnia és oly pontokat, amelyek a fazt a követ eketest göröngye befödi. Az B.-részt csapat harcára nézve fontosak, gyorsan meg kell
a gerendelj^re szokták alkalmazni s együtt dolgo- szállania és erélyesen megvédenie. L. még Bizto2ik a rendes szántást végz eketesttel.
sító szolgálat.
Elhasi. a
házi állat, midn elször foEljáték. 1. E. (lat., prc^g;íJt)dmtit Katona
gamzik, vagyis elször hasas. A juh vagy birka József: oelvei-sengésö), rTagyobb terjedelm
akkor E., ha a tenyésztésre alkalmas fejlettségét és bonyolultabb meséj szmda.cabok elején az
eíéi-te (3. életév). E.-nak nevezik az állat els els felvonás eltt alkalmait jelenet, v. jelenetmagzatját is. E. magzat gyakran kevesebbet ér, sorozat, mely nem tartozik bele szorosan a cselekmint a késbbiek, mert házi állatainkat rendesen vésbe, de azt némileg elkészíti, amennyiben elzteljes kifej ldöttségük eltt használják tenyész- ményeibl egyetmást feltüntet. Ily E.-kal Schiller
tésre s els magzatjuk e miatt gyengébb szokott és mások is éltek.
lenni a késbbieknél.
2. E. (lat. pxaeludium) olyan bevezetés, mely
Elöhasználat alatt a gyérítések (1. o.) útján valamely nagyobb zenemvet megelz. Leggyaknyert fatömegét értjiik.
rabban használják egyházi énekek eltt az orgoElöhenger (k-oh.), a vastagabb fémdarabok ki- nán és dalok eltt a zongorán. De nagyobb szahengerlése ritkán végezhet egyszeres henger- bású ének- vagy zenekari mveknél is elfordul,
léssel rendesen elször az elhengerek között bo- ú. m. operák, oratóriumok stb. élén. Mint önálló
csátják át a fémrudat, hogy némileg megnyújtsák mforma is divatba jött pl. Chopinnél.
és végleges alakjához közelebb hozzák
azután
Eljegyzék, 1. Napló.
újra hevítik és úgy adják meg neki végleges
Eljegyzés (lat. praenotatio, ném. Vormeralakját a készre hengerlk.
kung), 1. a tkvi bejegyzésnek az a faja, amely csak
Elöhengerlö, 1. Hengerm.
utólagos igazolás feltételével ad uyilvánkönyvi
Elhívás, 1. Fotográfia.
jogot, még pedig az E. rangsorában. Az igazolás
Elö-India, 1. Indm.
történhetik a birói határozat jogerre emelkedé-

—

—

;

;

nnem

:

;

;

Elirányzat,

1.

Költségvetés.

Elírás új számlára (Conto nuovo), akkor

ha az E. nem jogers határozat alapján törtovábbá a fél nyilatkozatával v. perbeli ítélettel utóbbi esetekben az E. határideje 14 nap,
sével,

tént,

történik, ha valamelyik számla az üzleti év végén
megtelt és az új üzleti évben az illet számlát új amely alatt az igazoló pert meg kell indítani,'"
lapra vezetjük át, arra mint els tételt az egyen- különben az adós kérheti az E. kitörlését.
legetkönyvelvén. «Elírás új számadási idszakra»
2. E., a zenében keresztekkel (|) ós bé-kkel (?)
jelzéssel illetik igen sokszor a folyólag vezetett való utalás arra, hogy milyen hangfajban mozog
számlán az egyenleg elvezetését is.
a zenem ós hogy e szerint a darab folyamán a
;
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törzs-skála mely hangjait kell módosítani (föllebblteni vagy leszállítani). A törzs-skálának (a
CMumak) nincs E.-e, és nincs a mollskálák alap-

skálájának (az a-mollnak) sem.
Eljegyzési eljárás. Az állam rendszerint nem
téríti vissza a vámterületre külföldrl behozott
áruk vámját, ha azokat a vámterületrl ismét kiviszik, de kivételesen megengedi a visszatérítést
különös ellenrzési eljárással. Ez az eljárás az E.,
amelyet egyrészt a forgalom szabadságának biztosítása, másrészt a belföldi termelés érdekeinek
elmozdítása végett a legtöbb áUam vámszabályai
a közúti és vasúti jármvek ideiglenes behozatalára, kereskedelmi árumintákra, javítás, idsérlet
vagy kipróbálás végett, továbbá belföldi tárlatokra,
versenyekre és pályázatokra behozott árokra,
a határszéü forgalom tárgyaira, bizonytalan eladásra, vásárokra behozott árukra, borítékok- és
tartályokra, legeltetés végett az év bizonyos szakára behozott állatokra stb. és végül a kikészítés
végett ideiglenesen behozott, ületóleg ideiglenesen kivitt áruki'a szoktak engedélyezni.
Az E. lényege a következ amikor az árut a
vámterületre behozzák, kötelesek azt a vámhivatalnál szabályszeren bevallani és ugyanott a vám:

nak megfelel összeg

biztosítékot

letenni.

A

vámhivatal az árut megvizsgálja és azonossági

—

Elkészítéstaji

jel,

nevezzük.

Eljelzk, Jelzk.
Eljog (lat. privilegmm),
1.

az a jog, mely csak
egy meghatározott embert (pl. a fejedelmet) v.
az embereknek meghatározott osztályát (pl. a fnemeseket, nemeseket, a papokat stb.) illeti meg
és mások meg sem szerezhetik. A középkor rendi
társadalmában minden rend számos E.-ot birt az
alsóbb renddel szemben. Az újkor egyenlsítési
törekvése a legtöbb jogot (hivatalviselés, iparzés jogát stb.) megszerezhetvé tette minden
emberre s így e jogok E. minségét megszüntette.

Ma

is

fenmaradtak fkép megkülönböztet

címekre, jelvényekre vonatkozó születési E.-ok,
de a gazdasági tartalmi E.-ok (pl. egyes családoknak biztosított révjog, hídvámszedési jog) jórészt megszntek s ilyeneket újonan nem adományoznak. Az E.-okat a fejedelmek egyeseknek
rendszerint a kiváltságlevél (privilégium) formájában adományozták. A magyar nemesség B.-ainak fforrása volt az arany bulla és Werbczy
Hármaskönyve I. Részének 9. címe, az ú. b.
«primae nonus».
:

jellel

Elke

állapítja a visszkivitel

Elkel

(ólom, viaszpecsét, vésés) látja el és megmaximális határidejét. Ha
az árut ezen a határidn belül ismét külföldre
viszik, a vámhivatal a befizetett vámot visszatéríti, feltéve, hogy az árú azonosságát feltétlenül
igazolják. A belföldrl ideiglenesen külíöldi-e ki-

—

matematikában a -f- (plus) vagy
(miamelyet a betümennyiség elé irunk. Az
elbbi E.-lel ellátott mennyiségeket pozitív, az
utóbbival ellátottakat negatív mennyiségeknek
E., a

2.

nus)

(zene),

Díszítés.

1.

idegen, szállóige,

1.

Distinguished

forpxpier.

Elképek (franc, tableaux vivants, röviden
csak tableaiix), voltaképen a képzmvészet alkotásai él emberek által ábrázolva, de É.-nek nevitt áruknál az E. ugyanaz, csak a félnek nem vezzük az önállóan alkotott csoportozatokat is.
kell biztosítékot letennie. A kikészítés végett kül- Már a római s a bizánci császárság idejében divaföldrl ideiglenesen behozott, illetleg oda ideig- tosak voltak. A XVm. sz. elevenítette föl s kivált
lenesen kivitt áruknál sok esetben nehézségekkel a XIX. sz. elejérl való színpad nagyon gyakran
jár az azonosság igazolása, mert a kikészítés által élt vele. Mostanság mkedvel-eladásoknál van
az árú alakja is megváltozik. Gondoljunk itt csak nagyobb szerepe.
arra az esetre, amidn pl. a gabona lisztté, a pléh
Elkerítés, 1. Élösövény.
konyhaedénnyé, a pamut fonallá, vagy a fonal
Elökészelés (koh.), a kovácsvas gyártásának egy
szövetté stb. lesz kikészítve. Megfelel ellenrzési neme, mely szerint két külön tzhelyben dolintézkedésekkel azonban ezeken a nehézségeken gozzák fel kovácsvassá a nyersvasat. Az egyik
is segíteni lehet. A kikészítési eljárás szabályo- helyen beolvasztják a
nyersvasat készel adalézása az állam gazdasági életére rendkívül fontos, kokkal, a munkás azután kivesz az
így félig kémert a hazai iparnak nagy érdeke, hogy a kül- szeit vasból egy darabot (kartitsch) és egy másik
föld is az illet ország területén dolgoztassa fel tzhelyben teljesen készeli és azután kikalapányersanyagát. Ezért minden állam azon van, hogy csolja, 1. Vas.
a belföldre irányuló kikészítési forgalmát lehetElkészítés, a zenében a disszonanciák enyhítéleg elmozdítsa (liivéve, ha az illet iparág fel- sére szolgál. Ha pl. egy hang, amely egy bizonyos
lendülése ellentétben áll valamely más fontos bel- akkordba vegyülve, ezzel együtt disszonanciát
ad,
földi termelési ág érdekeivel, 1. errl rlési
for- már korábban szerepelt egy elzetes
lehetleg
(falom). A belföldi nyersanyagnak külföldön való konszonáns
akkordban, szóval ha nem lép ffil
kikészítése ellenben a hazai iparra határozottan hirtelen, rögtönözve, akkor,úgy
beszélünk róla,
káros. Ezért a külföldön való vámmentes kiké- mint E -rl.
(bány.), 1. Eyxdökészüés.
szítést a legtöbb állam csak szerzdéses kedvezElkészítéstan (bány.), foglalkozik az elkószíményképen szokta biztosítani bizonyos államok- tós szabályaival. Régebben az ércek elkészítése
nak, más engedmények fejében.
minden elméleti elv nélkül, tisztán a gyakorlatEljel, 1. oly jelenség, mely valamely más ke- ban szerzett tapasztalatok szerint folyt, csak
mióta
letkezben lev jelenségre enged következtetni. Rittinger Péter, ki hosszú idig volt Selmeczbá*
Fontos események alkalmával sokan íitólag em- nyán a zúzómvek felügyelje, e foglalatossága
lékeznek azokat megelz E.-ekre. Ezért és más közben szerzett tapasztalatait rendszerbe
foglalva
okból a babona bven tenyészik ezen a téren és és elméletileg megokolva Lehrbuch
der Aufbemindenféle jelentéktelen jelenséget E.-Ié fúj föl. reitungskunde cim alatt 1867. közzétette,
ezóta
Ide tartoznak a babona szentesítette állandó E.-ek, áll az E.
tudományos alapon, és haladása is ésitenyér viszketése, fül csengése, csuklás stb.
revehetö. Rittinger után a magyar szakemberek
,

—

—
—E

:
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—

Elkészít cselekmények
is foglalkoznak az B.

tudományos mívelésével

munkák

e téren: Féch A., Érc-E.
Árpád, Szénelökészltés,

jelesebb

;

—
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ban

Ellesres bizonyítás

is (1911.

1. t.-c.

194—200.

§§.).

L.

Tárgyalás

elkészítése.

Elkészületi cselekmény. BüntettörvényElkészületi cse- könyvünk nem határozza ugyan meg az E. fogalmát, mindazonáltal a kísérletnek (1. o.) a Btk. 65.
lekmény.
Elkészít eljárás. 1. A bnvádi eljárásnak §-ában adott meghatározása nyomán megállapítkót föszakát különböztetjük meg az E. és a f- ható, hogy E. alatt oly cselekmény értend, mely
eljárást. Amaz emennek elkészítésére szolgál. szándékos büntetend cselekmény megvalósítáKót stádiuma van, ú. m. a nyomozás és az elö- sára irányul anélkül, hogy a véghezvitel megvfesgálat. Az elsnek célja azoknak az adatoknak kezdését magában foglalná. B. többek között az
kipuhatolása, amelyek a vádemelés kérdésében a eszközök beszerzése, elkészítése, felhasználásra
tájékozásra szükségesek, a vádemelés alatt a alkalmas állapotba hozása, az alkalom felkutatása,.
biiöi vizsgálat elrendelésének indítványozása is az elkövetés alkalmával felmerülhet akadályok
értetvén. A nyomozás nem birói, hanem igazság- elzetes eltávolítása, a helyszínre menetel, toügyi rendészeti teend. A vizsgálatnak célja pe- vábbá azok a tevékenységek, melyeket a cselekv
dig azoknak az adatoknak birói megállapítása, az elkövetés utáni menekülés, elrejtzés, alibiamelyek szükségesek annak eldöntésére, vájjon igazolás, a felismerés meghiúsítása, vagy a felfedezés megakadályozására, valamint a várt ela terhelt ellen ftárgyalás elrendelhetö-e.
2. E. (ném. Vorbereitendes Verfahren) a szó- nyök biztosítása végett megelzleg foganatosít.

mondy
Elkészít cselekmények,

1.

:

beliségen alapuló j)oí.9ánper&en a törvényszéki
érdemleges tárgyalásnak kiküldött bíró által
való elkészítése ; különösen bonyolult perekben
van helyén, amelyeknek tényállását nehéz a szóbeli tárgyaláson tisztázni. Az új perrendtartás
számadási, vagyonelkülönltési és hasonló perekben enged E.-t, de csak az érdemleges tárgyalás
megkezdése után. Az B.-t a kiküldött biró a felekkel addig folytatja, míg a jogvita határozathozatalra s bizony ításfelvótelre megérett eljárásának eredményét jegyzkönyvbe veszi és ez a
jegyzkönyv lesz az alapja az E. után tartandó
;

szóbeU tárgyalásnak (1911. 1. t.-c. 255—261 §§.).
E.-t rendel a polgári perrendtartás házassági s
egyéb státusperekben is. Mai eljárásunk szintén
ismeri az ügynek kiküldött biró által való elkészítését egyes különös eljárásokban, nevezetesen
az úrbéri birtokrendezési, a majorsági zsellérbirtok megváltása iránti, a telepítvényi, a kisajátítási eljárásban, a házassági, a gondnoksági s
egyéb státusperbe,n. L. 'lárgyalus elkészítése.
í.

E.

(bány.),

1.

Ercelökészítés.

L.

még

Kísérlet.

Elkikötö (ném. Vorhafen), mélyebben
kikötknek a tenger

nyúló, tagozott

befelli bejár6

része.

Élk

szentségei vagy elevenek szentségei, a
kath. egyházban a) a bérmálás, b) az oltári szentség, c) az utolsó kenet, d) az egyházi rend, e) a
háizasság ezeket csak akkor szabad felvenni, ha
az ember a megszentel malasztot bírja, vagyis
lelke él.
:

;

Ellap pénzeken

(lat. avers), a pénznek az az
melyen a íalak van. L. Avers.
Elleg. Általában két értelemben használatos:

oldala,
,

Árú-E., valamely megvásárolt, de még át nem
vett árú vételárára elre fizetett összeg fizetési
E., valamely elvégzend szolgálatért késbb esedékes fizetés elzetesen felvett része. Az E.-nek
néha foglaló (1. o.) jellege is lehet. L. még Avance
;

és Fizetési elleg.

Elleges
1. Elzetes
Elleges bizonyítás (ném. Sicherung des Be.

weises).

.

.

.,

A polgári perben

a bizonyítás rendszerint

Az ércek elkészíté- csak akkor történik, ha a bíróság a per tárgyalásére szolgáló intézet, mely magában foglalja a sának folyamán elrendelte. Elbb is, a per folyama
mosásra, zúzásra, osztályozásra és töményítésre alatt, vagy még a per megindítása eltt is a bizoszolgáló készülékeket, gépeket és épületeket. L. nyítás biztosítása végett helye van a bizonyítás-

Elkészít

intézet

(bány.).

Ercelökészítés.
Elkészít irat (ném. vorbereitender Schriftsatz), a szóbeliségen alapuló polgári perben olyan
irat, amellyel a fél az érdemleges tárgyaláson
eladandó tényállításait és bizonyítékait ellenfelével a tárgyalás eltt közU. Célja az ellenfélnek
és a bíróságnak a tárgyalás anyagáról való tájékoztatása és így annak a biztosítása, hogy az
ügy tárgyalása halasztás nélkül egy határnapon
befejeztessék. Míg az írásbeli perben (mai rendes
eljárásunkban) a perirat az ítélet alapja, szóbeli
perben az Ítélet alapja a tárgyaláson tett szóbeli
eladás, mihez képest az E. elmulasztása nem
jár érdemleges hátránnyal, csak az elkészítés
elmulasztásával okozott halasztás költségében
marasztalást vonja maga után. E. ily értelemben
a keresetlevél és a fellebbezés is. Ügyvédek a tulajdonképeni E.ot egymásnak közvetlenül kézbesíthetik. Az B.-ok rendszere megvan mai sommás
eljárásunk fellebbezési eljárásában (1893. XVIII.
t.-c. 141., 142. §§.) és az új polgári perrendtartás-

nak,ha abba az ellenfél beleegyezik de az 6 beleegyezése nélkül is, ha a folyamodó kimutatja, hogy
addig, míg a bíróság a bizonyítás felvételét a per
folyamán elrendelné, pl. a tanú elhalálozása, v. a
megszemlélend tárgy változása vagy elenyészóse
által eleshetik attól a bizonyítéktól, melyet jogának érvényesítésére vagy védelmére használni kíván végre helye van B.-nak e feltételek nélkül
is, ha dolognak vagy mnek olyan hiányait kell
megállapítani, amelyekért az ellenfél szavatossággal tartozik. Az E.-t tanúkihallgatás v. birói
szemle alakjában az a bíróság rendeli el, mely a.
perre nézve illetékes lesz, illetve mely eltt a per
már folyamatban van de sürgs esetben elrendelheti a tanúkihallgatást az a bíróság is, amelynek
kerületében a tanú éppen tartózkodik v. a szemletárgy van. Az elleges tanúkihallgatás és birói
szemle rendszerint az ellenfél megidézése után^
de e nélkül is foganatosíttatik. A perben az E..
eredményét bármelyik fél felhasználhatja, de a
bíróság a bizonyítás ismétlését vagy kiegészítését
;

;

;

Elleeres

-

kamat

is elrendeJhetí ri911. 1. t-c.

381—386.

§§.; 1868.

534-542 §§.).
Elleges kamat, 1. Kamat.
Elleges közlés, 1. Ai-ls préalMe.
Elleges mértéktöbblet, 1. Aszásréteg.

LIV.

Ellnézet

él9

t.-c.

Viszonyaink között az állattkébl a szántóföld-

nek egy

kat. holdjára esik
erfis

álUUtert&snil

80—160
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vagyis egy 1000 hold szántófölddel rendelkez s
középterjes állattartást üz gazdaságban az É -ban
rejl töke 60-80,000 K-t tehet ki, de belterjes
állattertás mellett 200,000 K-ra is emelkedhetik.
Elléptetés (avaiicemeiit). Alsóbb hivatali fokból magasabb fokozatba jutás. Közhivataloknál az
E.-nek két förendszere van, az egyik a korrang
kezetekEllegezést üzlet (Rembours-üzlet), eredetileg (anciennitás), a másik a képzettség alapján való E.
a bizományi üzletnek egy neme, melynél a bizo- E. alatt tulajdonképen csak a fizetési osztályon
mányos az eladásra átvett árúk értékének bizo- belül annak alacsonyabb fokozatából a magasabb
nyos "/o-áig elleget adott megbízójának. Ma fokozatba jutást, valamint mindazokat az eseteennek az üzletnek már sokkal kiterjedtebb sze- teket értjük, amikor a tisztvisel kérelem (pályárepe van. Legjellemzbbb fajai Az értékpapir-E. zat) nélkül, automatice jut magasabb fokba. Az
1904. 1. t.-c. alapján kiadott kormányrendelet sze(1- Lombard-üzld), elraktározott árúra adott ellegek (1- Közraidári üzlet) ; az import-üzleteknél rint a tisztviselk 4, illetre 5 évenkint lépnek eló
az érkezó, tengeren mzó árúra adott ellegek a anélkül, hogy ezt külön kérelmezniök kellene v.
hajósokmányok alapján (1. Konnosszamerd), az hogy E.-ük alkalmából más állomáshelyre kerülexport-üzletnél az útnak indított árúk értékére nének. Olyan állásra, amelyet pályázat alapján
adott ellegek a megrendellap alapján fi. Indent). töltenek be, a tisztvisel nem E., hanem kinevezés utján jut. L. Kinevezés.
Ellegezett hang, 1. Ellegezés.
Él leltár v. áUat-tke alatt a gazdaság felszere- Ellevél (növ., prophyllum, hradeola), tkp. az
léséhez tartozó igás- és haszonállat-állományt oldalág els levele vagy levelei, amely esetben
értjük, melynek megfelel arányban keU áUani a allevél (1. o.) és pedig az egysziküeken egyedül,
gazdaság, ül. a szántóföld kiterjedésével. Az igás- a kétsziküeken kettesével jelenik meg. Szorosabb
állat-áUomány megfelel, ha vele az elforduló értelemben a virágok v. virágzati ágak els leösszes igás munkákat a rendes idben elvégezhet- velei (1. Fellevél, tkp. bracteola), amelyre rögtön
jük nagysága a gazdasági üzemmódtól, a birtok a viráglevelek (Viola) vagy még elbb feUevelek
alakjától és tagozatától s a talaj- és éghajlati vi- következnek.
szonyoktól függ, mindazonáltal hazai viszonyaink
Ellíekv erd, 1. Elretolt erd.
között megfelelnek bizonyult, ha a gazdaság
Elljáró, 1. az, akinek parancsait alárendeltei a
szántóföldjébl egy pár igás állatra
szerves tagozás, a szolgálati utasítások v. különös
rendeletek értehnében, utasítás szerint teljesítik
belterjesebb Oxemmódná] 80—30 kat. hold
<
30-40 c
.
A mai nyelvhasználat szerint az E. szó csaknem
kOiéptajes
«
ktUteijes
40—SO •
kizárólag a községek és a rendezett tanácsú
vájut
rosok élén álló szerv, az E.-ság tagjainak megA haszonállat-áüomány sorába az igavonásra jelölésére
van lefoglalva. E.-k ily értelemben a
nem használt lovakon, szarvasmarhán és bivalyoKözségi bíró, a tanácsbeliek, a közgyám, a
körkon kívül a juhok, kecskék és sertések tartoznak
orvos és a körjegyz, rendezett tanácsú városban
rendeltetése egyrészt, hogy a gazdaságban termelt
a polgármester, a rendrkapitány, a tanácsnokok
takarmányt, a takarmányul szolgáló hulladékokat
a fjegyz, a jegyzk, az ügyészek, az árvaszéki
ós mellékterményeket (szalma, polyva, répatörmnökök, a pénztárnok, az ellenr, a levéltárnok,
köly sti).), ^*alamint a legelket értékesítse, másaz orvos, a mérnök, a községi erdtiszt
és más
részt, hogy a szántóföld számára a szükséges tráközségi tisztviselk. Budapesten a kerületi
B -ság
gyát szolgáltassa helyenként azonkívül közvetfeje. L. Községi elöljáróság.
len jövedelem szerzése is lehet a haszonállattar2. E.(vas(di).k vasutaknál a kisebb
tás célja. A haszonállat-állomány nagysága rendállomásokon
a fnöki teendket nem tisztviselk, hanem egyéb
szerint a rendelkezésre álló takarmány szerint
alkalmazottak
végzik. Ezek címe a tisztriselöi
:llapíttatik meg, helyesebb azonban a trágyazükségletet mértékadónak tekinteni s az állat- rangban levktói megkülönböztet^ileg nem fnök

Ellegezés vagy ellegezett hang (ném. VormiSJiahme, fi-anc. antidpafton), egy vagy több
hang, amely koráiban szólal meg, mint az akkord, amelyhez voltakép tartozik.
Ellegezést egylet, 1. Szövetkezetek.
Ellegezést és httelszövetkezetek, 1. Szövet-

:

;

;

takarmánytermelést eszerint szervezni.
állat-állomány és a szántóföld kiterjedése
között fenforgó arány szerint mondatik az állattartás
ersnek
h* 8— S kat hold
kOKpeniA f S—4 «
•
.
nrengéaek « 4—« «
uirtást és

Az

szántóföldre

^y számos marha esik.

hanem E. Rangjelzjük három

ezüst rózsa. Évi
flzetésük az 1907. évi L. t.-c. kiegészít
részét
képez B) táblázat VIH. fizetési csoportja szerint

1800-3200 korona.
3.

E. nyelvtani értelemben,

I.

Prepozíció.

Elljáró beszéd, így nevezték régen a könyvek
elszavát, bevezetését.

Elölj áróság testület ügyeinek vezetésével
megtöke
az állat- bízott szerv. L. Községi elöljáróság.
a tartott állatok száma, neme és értéke
Elölkopoltyúsok, 1. Csigák.
szerint nagyon különböz ugyan, de normális gazEllnézet, az építészek elölnézetnek hívják vadaságokban a felszerelésnek nagyon tekintélyes lamelj- épület fhomlokzatának

Az él

tke

—

leltár által képviselt

—

,

v.

részét alkotja.

nek (pl. oszlopf, gyámkó

stb.),

bánnely részlet-

avagy más tárgy-

ír

Elöltölt

—
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nak

-

Elnyvtel

Elmunkás, 1. az iparban

(pl. szekrény, asztal stb.) függleges vetületét.
L. Vetület.

soknak rendszerint nagyobb elképzettség vagy

Elöltölt, az olyan puska v. ágyú, melynél a
lövedéket a csö torkolatán át vezették be. Jelenleg már ily fegyverek nincsenek használatban,
hanem csak hátultöltk (1. c).
Elmelegít, a kazán tápvizének a kazánon
kívül való felmelegítésére szolgál s ez által a gzfejlesztéshez kevesebb ftanyag szükséges. Az
E. a tápvizet 70—100 fokra is melegítheti. Az elmelegítés határát leginkább a tápszivattyú szerkezete határozza meg. Ha a szivattyú mélyrl
iSzlvja a tápvizet, akkor rendszerint a kazán tápláló szelepe és a tápszivattyú közé helyezik el az
E.-t, úgy, hogy a tápszivattyú a tápvizet az B.-n
keresztiil nyomja a kazánba. Ez az ú. n. zárt E.

hosszabb kiváló gyakorlattal bíró mvezetk és
rendes gyári munkások között álló része. Ezekbl képzdik a mvezetk legnagyobb része. Külön elképzettségük ezeknek nincs, rendes munkásokból lesznek E.-sá, kivéve az ipari szak- és
fels ipariskolákat végzetteket, akik nagyobb
elméleti és gyakorlati elképzettségiik következtében rövidebb id alatt válnak ilyenekké.
2. E. a vasútnál. A vasúti felépítményi munkákat rendesen 4—10 munkásból álló munkáscsapatok végezik, akiknek vezetése elömunkásokra van
bízva. Az elmunkás rendesen áUandó munkás,
aki a vasúti jelzési és felépítményfentartási utasításokból vizsgázott és a munkásai életének biz-

Ezekkel szemben azokat, melyek úgy vannak elhelyezve, hogy a tápszivattyú az E.-bl szívja a
felmelegített vizet, nyitott elmelegítönek nevezik. A tápvíz elmelegítésére kétféle forrás áll
rendelkezésünkre, az egyik az úgynevezett fáradt
gz, a másik pedig a füstgázakban elhasználatlanul távozó meleg. A gzhengerekbl kiáramló
fáradt gz tetemes melegmennj iséget tartalmaz

tosságáért felels.
Elmutatóra szóló papir,

Elnév,

1.

alkalmazott munká-

1.

Au porteur.

TVéü.

Elöntési mód,

Elnyeladás

1.

Acetilén.

a bizományi üzletben akkor fordul el, ha limitált ár mellett a
bizományos drágábban adja el az árút, v. olcsóbban szerzi be azt, mint a mily összegre a limitó
(kb. 197-7 Cal.). Ennek értékesítésére való E.-k szól. Az B.-ból, vagy az elnyösebb vételbl szárközt a nyitott és zárt rendszer egyaránt elterjedt. mazó hasznot a bizományos megbízójának átenA nyitott E.-kben a fáradt gz közvetlenül érint- gedni tartozik, ezen törvényes intézkedés azonkezik a vízzel és a tápszivattyú ebbl nyomja a ban az önszerzdés jogánál (1. o.) fogva könnyen
kazánba az elmelegített vizet. A zárt rendszer kijátszható.
E.-t a nyomószivattyú és a táplálószelep közt heElnyomozás, 1. Elkészít eljárás és Nyolyezik el és a víz a zárt edény csövei közt kering, mozás.
Elnyomulás, csapatnak vagy seregrésznek elmíg a fáradt gz a csövek falán keresztül adja át
melegét a tápvíznek. A kéményeken kiöml füst- lenséges hadierökkel szemben való elrehaladása.
gázak melegségének felhasználására csak a zárt
Elnyös (ném. Vorhand), dominó- és kártyaE.-ket alkalmazzák. Ezeket mindig a tápszivattyú játéknál az els hívó rendesen az osztó mellett
után kapcsolják be és sokszor oly közel a kazánhoz, jobbra ül; de ha balra osztanak, az osztó balolhogy vele önálló egészet képez, inkább mellék- dali szomszédja az B. Az els hívásból származó
kazán, miat E. szerepét játsza. Vannak azonban elnyök mellett még nyerésre jogosított akkor
tisztán elmelegítésre való készülékek is. Ezeket is, ha más játékossal egyenl eredményt ért el
rendszerint a füstkamrába helyezik el, még pedig a játékban.
Elnyös tételek, a jogi nyelvben olyan köúgy, hogy gyengébb ftéskor, mikor a füstgázak
melegét a kazán is eléggé leköti, kikapcsolhassák vetelési összegek, amelyeket a bírói végrehajtás
és a füstöt az E. kikapcsolásával egyenesen a útján befolyt összeg, «végrehajtási tömeg» felkéménybe bocsáthassák, mert a gázak túlságos osztásakor természetöknél vagy a törvény rendelehtése a kémény huzatát könnyen elronthatja. leténél fogva els helyen, a hitelezk követelései
Ezeket az E.-ket rendszerint 9—10 cm. átmérj, eltt kell kifizetni. Ilyenek az árverés hirdetéséalkalmasan csoportosított csövekbl készítik. A nek és foganatosításának költségei az ismeretlen
csövek belsejében kering a víz, a köztük lev hé- tartózkodású hitelezk ügygondnokának díja; a
zárgondnoki költségek és díjak; az elárverezett
zagon pedig a füst húzódik.
Elmunkálat, a vasutak építését megelz ingatlant terhel 3 évi adók, törvényes elsséggel
munkálatok összessége. E munkák kezdete a vas- bíró illetékek 3 évi szlldézsma-, úrbéri váltsági
utak nyomjelzése, melyet a kereskedelemügyi és vízszabályozási tartozások (1881. LX. t. c. 119.
m. kir. minisztertl nyert E.-i engedély alapján, 189. §§), szUfelújítási kölcsönök, gazdasági cseaz ország bármely vidékén, bárki is végezhet. Az lédek és munkások bérkövetelései stb. Csdtömeg
E.-i engedély iránti beadandó folyamodványhoz felosztása esetében a tömeg hitelezinek követeátnézeti térképet kell mellékelni, melyben a ter- lései és a tömeg költségei (1881. XVII. t. c. 48.
v. elönyvétel

;

;

;

vezett vasút általános iránya ki van jelölve. Az 49. §§) szintén az E. természetével bírnak.
Elönyverseny (handicap verseny), oly verengedélyt kér megbízhatóságát hatósági bizonyítvánnyal igazolja (1868. évi 4973. sz. szabály- seny, melynél a különböz képesség versenyzk
rendelet III. és IV. pontja). A nyomjelz munkák gyzelmi esélyei lehetleg egyenlk a gyengébb
alapján készült általános terveket a kereskedelem- képességek teher-, tér- vagy idelnyt kapnak a
ügyi miniszterhez kell elzetes jóváhagyás végett jobbakkal szemben. A lóversenynél teherengedfelterjeszteni. Ennek alapján készülnek a rész- ménnyel, az atlétikában tér-, s az úszásban idletes tervek, melyek már a közigazgatási bejárás, engedménnyel egyenlítik ki a különböz képesmajd a kívftel alapjául szolgálnak. L. Helyiér- ségeket.
;

dek

vasút.

Elnyvétel,

1.

Elönyeladás.

Elrs
Elrs,
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ne-

vezték Németországban azt a gyülekezetet, melynek tagjai Mittermaier elnöklete alatt 1848 márc.
31. Majna-Frankfurtban megkezdték tanácskozásaikat,

egyhangúlag azt hirdetve, hogy egy

új s korszer birodalmi alkotmány kidolgozását
föltétlenül szükségesnek tartják. Egyúttal meg-

hogy az általános
nemzeti alkotmányozó gjülés (parlament) minél
hamarább megkezdhesse Frankfurtban tárgyatették a szükséges lépéseket,

lásait.

Élpatak,

kisk.

Elre

megrfontolás

kos emberölésnél sokkal súlyosabb beszámítás alá
esik. A magyar Btk. szerint az E. teszi az emberölést «gyilkossággá», mely egjlke annak a két
esetnek, melyekben hazai törvényünk a halálbüntetést fenntartotta (a másik eset a felségsértésnek legsúlyosabb esete, a királynak meggyilkolása, szándékos megölése, s a király ellen elkövetett gyilkossá vagy szándékos ölési kísértet).
Az E. nem egyszer, hanem összetett fogalom,
melynek négy ismérve van. Az egyik ismérv
pszichológiai, a második kronológiai, a harmadik
ideológiai, a negyedik erkölcsi. A három els régibb kelet, a negyedik újabb, s a büntetjog társadalmi céljainak helyesebb felismerésével függ
össze. A három elst már a régi praktikusok a
gyakorlati élet igényeinek méltatásával helyesen
felismerték s kielégít határozottsággal ki is fejezték, így Carmignani szerint «Praemeditatio deflnitur occidendi propositum, fngido pacatoqne
animo susceptummoram habens, atqueoccasionem
quaerens, est crimen veluti exoptatum flnem perflciatn. A pszichológiaiis}nér vet fejezilá a formula:
frigido, pacatoqne animo, mely alatt a hideg számítás s az a lelki nyugalom értend, mely az értelmi
mködés s az akaratelhatározás idejében a tettest
jellemezte. A kronológiai tsmán;(amoram habens)
az elhatározás és a véghezvitel közötti bizonyos idközre vonatkozik. A régi elmélet ezt számszerleg
vélte meghatározhatónak. Némelyek 24 órát követeltek, mások kevesebbet. XII. Kelemen pápának

Biztosító szolgálat.

Elparlament (ném. Vorparlament),

—

Háromszék vm. miklósvári

j.-ában, (i9io) 760 oláh és magj-ar lak., posta- és
táviróhivatallal. Az E.-i fördó Brassótól 2Ví és

Földvártól 1 órányira 624 m. tengerfeletti magasságban fekszik s egyike Erdély legjobban felszerelt
föniöinek. Számos ízléses épületbl áll, melyekben 600 vendégszoba van. Forrásai közül legjelentékenyebbek: a Fokút, Anna-kút, Új kút, Józsefforrás, Svájci forrás stb., melyek a legersebb
égvényes vasas savanyúvizekhez tartoznak, a Fokút pedig Enrópának vasban leggazdagabb vize ;
fíirdói közül kiemelend a gr. Nemes-féle meleg
fürd, a Károly- fürd, a Lobogó hidegfürd. A
vizeket ivásra és fürdésre használják. A fürd
parkja igen szép. Fürdvendégeinek száma átlag
1500. Vizébl évente 500,000 palack kerül forgalomba. A fürd a megyei birtokosokból alakult
szövetkezet tulajdona. V. ö. Hankó Vilmos, Az

:

erdélyrészi fürdk és ásványvizek leírása (kiadta az Erdélyrészi Kárpát-Egyesület Kolozsvárt,
1891). Magyar orvosok és természettudósok XVin.
nagygylése, 1875.
Elpatony, kisk. Pozsony vm. somorjaí j.-ban,
Í1910) 245 magyar lak. ; u. p. és n. t. Nagylég.

in supremo justitiae solio hímeves bullája 6 órát; a
régi velencei gyakorlat egy éjnek közbejöttét; a

nápolyi 1808-iki törvény 12 órát a portugál s a
ma is legalább 24 órát A mai helyes felfogás mellzi e mesterkélt szabályokat,
mert nincs kizárva, hogy egy perc is elégséges, viElraj, 1. Rajzás.
szont elfordulhat, hogy több nap is eltelt az elhaElrangú vonat, 1. Vonat.
tározás és végrehajtás között s az E. még sem állaElreiogadás. Azt a fogadást, amelyet nem pítható meg. A kronológiai ismérv inkább arra
közvetlenül az illet verseny lefutása eltt, ha- utal, hogy az elhatározásnak és kivitelnek nem
nem már elbb kötnek, E.-nsi nevezik. Nagyobb szabad összeesnie. Az ideológiai ismérv formulávOTsenyekre már hetekkel, hónapokkal elbb is zását találja a Carmignani-féle fogalommeghaszoktak fogadni. Ilyenkor persze nagyobb a fo- tározás ama szavaiban «ut crimen (t i. az ölést)
gadó rizikója, de rendesen nagyobb az odds, a nyer- veluti exoptatum ünem perflciata. A dolns indehet összeg is, mint a startnál.
terminatus, mely elegend az egyszer ölési szánElrefutó és hátrafutó (direkt és retrográd) dékhoz, nem elegend, az E.-hoz dolus directus
mozgásúnak mondunk egy bolygót vagj- üstököst, determinatus szükséges. Aki elre látja, hogy
ha az áUatöv jegj-einek irányában, illetleg azok- magatartásából a megtámadottnak halála könnyen
kal ellentétesen lialad ha tehát növeked idvel bekövetkezhetik, az eredmény tényleges bekövetn, illetleg fogy az égitest hosszúsága. A nap- kezése esetében szándékos emberölésért jogosan
ról nézve valamennyi bolygó elrefutó, csak né- vonhat felelsségre
az E.-hoz azonban ez nem
mely üstökös hátrafutó. Földi álláspontunkból te- elegend. A létrejött eredménynek a tettes részékintve, a Napot és Holdat kivéve, valamennyi rl világosan elrelátottnak s határozottan akartbolygó E. és hátrafutó mozgásban lehet a két nak kell lennie. Az a körülmény, hogy a tettes
mozgás egymásba való átmenetét a bolygó egy bizonyos feltételtl függleg határozta el magát
rövid ideig való megállapodása (stacionálás) jelezi. bizonyos eredmény létrehozására, az E.-t nem
Bsen látszólagos mozgás a Föld és bolygó tényle- zárja ki, mert ha a feltétel bekövetkezése valóges Nap körüli keringéseinek összetevésébl szár- szín, úgy az eredmény akarása is határozott.
mazik. L. Bofi/ifk.
A negyeík ismérv, az erkölcsi, vonatkozik a
Eli^ megiontolás (praemeditatio), habár szá- tett rugóinak erkölcsi minségére s dz E.-hoz a
mos bncselekménynél fordulhat el, st némely rugóknak erkölcsi aljasságát követeli. Ebben nyilbncselekmény már természeténél fogva csak vánul a tettes társadalmi veszélyességének az a
elre megfontolva követiiet el, kiváló büntetjogi foka, mely a legsúlyosabb repressziót igazolja. Az
j^entös^t csak az emberélet elleni bncselek- E. tisztán személyes körülmény, mely a bnrészeményinél nyer, mert az elre megfontolva elkö- sekre nem terjed ki, tehát ú. n. oszthatatlan körülvetett szándékos emberölés a közönséges szándé- mény. Amiért nincs kizárva annak lehetsége.
;

brazíliai Btk.-ek

:

;

;

;
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hogy a bntársak egyike gyilkosság, a másik kö- pedig csupán csak É. fajokat foglal magában. Az
zönséges szándékos emberölés, a harmadik talán élösködés még a Gerincesek körében is elfordul
éppen a még enyhébb beszámítás alá esö ers felindulásban elkövetett emberölés címén vonassék
felelsségre.
rész (ném. lebendes Werk, ol. opera viva,
franc, oeuvres vives, ang. quickworks), a hajónak
az a része, amely víz alatt van, míg a vízbl kiemelked részét liolt résznek hívják.
Elretolt állás, csapatok által megszállt terepszakasz, mely a fövédelmi vonal eltt fekszik.
Elretolt erd, helyesebben elölfekv erd,
.oly erd, amelyet ugyan a vár fmvein kívül
építettek, mindamellett a várral közvetlenül össze
van kötve. Fleg ott építettek E.-öket, ahol valamely tereppontot nem akartak az ellenségnek átengedni, de ennek a vár körvonalába való befoglalása által a vár túlságos terjedelmes lett volna.
Elretolt lovasság, a hadsereg arcvonala eltt
a felderít szolgálatot végrehajtó lovasságot E.-nak
is nevezik.
Elretolt müvek, a vár síkozata (glacis) eltt

Él

fekv,

önálló

védmüvek.

Elörím, a sorok elején

Elrosta,

Élsdi

(lat.

álló rím.

ArankamentesÜö gépek.

1.

parasita), aki mást kihasznál, an-

nak költségére

eszik, iszik.

— É. állaíok,

I.

Éls-

köd.
Élsdi halak (Myxinidae,

áiiat), a Körszájúak
(Cyclostomata) egyik, családja. Ide tartoznak a

Myxine-nembe sorolt É. h. Myxine.
Élsdi méhek, 1. Kakukméhek.
Élsdi rákok (Parasitica, Siphonostomata),
az Evezlábú rákok (Copepoda) egyik alrendje.
Az idetartozó, jobbára halakon élsköd fajok
szájrészei szúró- és szívószervekkó módosultak
testük az élösködés következtében oly mélyre-

hatóan módosult, hogy sokáig férgeknek tartották ket. Helyváltoztató szerveik elcsenevésztek
vagy éppenséggel teljesen visszafejldtek, küls
szelvényezettségük elmosódott, sok fajon pedig
teljesen felismerhetetlenné vált, úgy, hogy az
ilyen formátlanná vált fajok csak fejldésük ismerete alapján oszthatók a rákok közé. A peté-

bl kifejld lárvájuk mindenben megegyezik a
rákokra jellemz NaupUus-lárva szervezetével.
Ismertebb és közönségesebb fajok Lemaea hranchialis L., Lemaeoce,raesodna Burm., Achtheres
percarum Nordm. Élsködk a Kopoltyúfarkú
rákok is. L. Argulidae.
Élösködés (parasitismus), a tágabb értelemben vett együttélésnek (symbiosis) az a formája,
amelyben az együttélésbl az egyik szervezetnek
haszna, a másiknak pedig kára van. L. Élsköd

nev

(ilyen a Myodne
hal). Az élösködés lehet
ideiglenes és állandó. Ideiglenes É. pl. a bolha,
poloska, pióca stb. ; ezek csak táplálkozás céljából

keresik

fel

«gazdájukat» (így nevezik azt az

álla-

melyen az E.-k élsködnek), máskülönben
teljesen szabadon élnek. Az ideiglenes É.-k rentot,

desen gazdájuk testének külsején s csak ritkán a
kívülrl könnyen megközelíthet testüregekben,
pl. száj-, orrüregben stb. éhiek, ezért Epizoa v.
Éctoparasitanévvel is jelölik ket. Az állandó E.-fc
rendesen a bels szervekben, a bélcsöben ós függelékeikben élnek, de az izomzatból, vérerekbl,
csontokból, agy velbl stb. sem hiányzanak, ezért,
bár ez a név nem mindig találó, Entozoa v. Entoparasita névvel is jelölik ket. Különösen az állandó élösködés rendkívül nagy változásokat
idéz el az É.-k szervezetében. így elssorban az
É. életmód következtében fölöslegessé vált szervek (pl. hely\'áltoztató szervek, érzékszervek, bél
stb.) visszafejldnek, a szervezet általában egyszersödik s új, az ólsködésre fontos szervek fejldnek. Az élösködés eredményeképen fejldnek ki
pl. a különböz rögzít- és tapadószervek, horgok,
a szájszervek szúrásra és szívásra módosulnak.
Jellemz az É.-k nagy részére a hímnség, mely
pl. a Szívóférgeknél, Galandférgeknél és némely
Fonálférgeknél az élösködés következtében fejldött ki jellemz továbbá az É.-kre a nagy termékenység. Az entoparasiták ivadéka csak a legnagyobb ritkaságképen fejldik ki teljesen ugyanabban a szervezetben, melyben szüli élnek, rendesen elhagyják a szülik lakta szervet és a szabadba jutva, csak kisebb-hosszabb kerülvel érik
azt el ismét. Ezek a vándorlások, melyek sokszor
több «köztesgazdára» terjednek, nagyon fontos
szerepet visznek az É.-k teraiészetrajzában, sokszor azonban élettörténetük megismerését nagyon
megnehezítik. Sok É. a gazdájának azokkal az
anyagaival él, melyek neki már fölöslegesek,
ezeket commensalisták néven elkülönítik az igazi
parazitáktól, melyekkel szemben a commensalistákat ((koldusoknak') nevezhetjük. Ilyenek pl. a
szrtetvok, melyek a madarak tollai és az emls
állatok szrei közt élve, az elhalt hámpikkelyeket
;

eszik meg.
Az B. teljes természetrajza és biológiai ismerete
felette fontos a gazdára ós az orvosra. Veszélyes
ellenségei ezek az embernek, mert az ember
egészségét támadják meg, sok esetben tönkre
is teszik, másrészt háziállatokban élnek s nagy
pusztításokat okoznak soraikban. Pedig az É.-k,
nagyságukat és erejüket tekmtve, tulajdonképen igen gyenge szervezetek és mégis szokáés Symbiosis.
(parasita). E névvel jelöljük azokat saiknál, életmódjuknál ós táplálkozásuknál fogva
a szervezeteket, melyek táplálékszerzés céljából igen veszedelmesek. Többnyire észrevétlenül jutállandóan v. átmenetileg más szervezeteken v. nak az emberbe és a házi állatokba, jelenlétömás szervezetekben tartózkodnak. A növények és ket az ember nem is sejti és midn észreveszi,
az állatok sorában egyaránt ismerünk É.-ket. Az már vagy kés, vagy pedig már úgysem tehet
állatok sorában a Tömlsök (Coelenterata), Tüs- ellenük semmit sem. Akárhányszor az étellel v.
késbrek (Echinodermata) és Zsákállatok (Tu- az itallal a szájon át jutnak testünkbe, behatolnak
nicata) kivételével az összes többi állatcsoportok- a bélcsbe és vagy ott maradnak, vagy pedig szuban vannak É.-k a Spórás véglények (Sporozoa), ronyaik, kampóik, horgaik segítségével átfúrják
Galandférgek (Gestoda), Szívóférgek (Trematoda) a bél falát és a vérerekbe jutva, elvitetik maés Buzogányfejüek (Acanthocephali) csoportja gukat a test legkülönfélébb, legtávolabb fekv
;

Élsköd

;
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részeibe, pl. a májba, a szívbe, az agyvelbe, a
szembe, a csontok belsejébe. Itt letelepednek, kifejldnek és jelenlétükrl legtöbbször csak akkor
vehetünk tudomást, midn bels szerveinket már
tönkre tették. Az É.-k, kivált bélférgek, akárhányszor okozták már az ember halálát, akárhányszor
milliókat ér károkat tettek háziállatainkban.
Az ember szerveiben és küls testfelületén eddig észlelt É.-k számát, a mintegy 230 különböz
vérszívó szúnyogfajt nem tekintve, 190-re becsülhetjük. Ezek közül sok, mintegy 86 faj csak alkalomadtán az ember E.-je, úgy., hogy az emberben v. emberen rendszeresen É.-k száma 104,
melyek közül 48 azonjaan európai emberben még
nem fordult el. Az É.-k jobbára a trópusi vidékek lakóit kínozzák, a mérsékelt égöv lakói s így
hazánk népe is aránylag legkevesebbet szenved
miattuk. Gyakoriságánál és az ember egészségére
való káros hatásánál fogva a következ 22 faj É.

a legfontosabb
I.

<x)/í,

véglények (Protozoa) körébl Amoéba
Flasmodium praecox, Flasmodium vivax,

A

:

Hasmodium

maláriáé.
n. A férgek (Vermes) körébl: májmétely
(Fasciola hepatíca),széles galand féreg (Dibothriocephalus latiis), horgasfejü galandféreg (Taenia
solium), simafejü galandféreg (Jaenia saginata),
a háromtagú galandféreg (Taenia echinoroccus)
ú. n. Echinococcus-hólyaga, ostorgiliszta (Trichócephalus trichiurus), trichina (Trichineüa spirális), bányaféreg (Anq^lostoma duodenule), orsógiliszta (Ascaris lunSricoides), hegyesfarkú giliszta (OxyuHs vermicularis).
ni. Az ízeltlábúak (Arthropoda) körébl rühatka (Sarcoptes scabiei), Linguatula rhiiiaria,
fejtet (Pedhulus capitis), ruhatet (Pediculus
vestímenti),iantetá (Phtirim inguinalis), poloska
(Gimex lectularitis), bolha (Pulex irritans) és
váltólázat átoltó szúnyog (Anopheles).
Irodnlcm. Pschinger A., Tanulmányok ax élsdi állatok
koréból, Kolossvár t892
Kaiser K., Az ember galand:

;

férgei, Budapest 1904; Braun M., Die tierischen Parasiten
dea MenMjhen. IV. kiad., WBnbarg 1908 Lenckart B., Die
Parasiten d. Meoschen, II kiad., Leipzig 1879 ; Blanchard
B., Traité de Zoologie médicale, Paris 1889 és 1890, 2 köt.
Eailliet ^., Traité de zoologie médicale et agrlcole, ti. kiad.,
;

u. o. 1893;
Perroncito E., I parassiti deli' nomo e degli
acimali ntili e le piü comuni malattie da essi prodotti,
II. kiad., Milano 1902. 25 t&bláral ; Stiles Ch. W. és Hassall
A., Index-ciUalogae of medical and veterinary Zoology,
Washington 1902 ; Laloy L., Par&sitisme et mntnslisme
dans la natare. Paris 1906 ; Dofleio F., Lehrbach d. Protocoenknnde, 3. kiadás, Jena 1911.

Élsköd darazsak (Massaridae), a Darazsak

•

Élsköd

423

darazsak

(I. 0.) eg>'ik családja. 30 fajuk ismeretes, melyek
jobbára a meleg égöv lakói. Hazánkban él a CeUmites abbreviatus Vili. nev faj és annak hungaricus Mocs. né%^-el jelölt változata.
Élsköd gombák v. parazita gombák, amelyek él szervezetek testébl táplálkoznak. Azt az
él szervezetet, melybl a gomba táplálkozik, ^oedának nevezzük, lehet állati v. növényi szervezet. Aszerint, amint a gomba a gazda testébe fészkelte magát. V. csak felületére telepedett, megkülönböztetünk eruloparazüa és ctóoparaata élsködket. Elbbiekre példa a rozsdagorabák nagy serege, utóbbiakra a lisztharmat. Az É. a gazdát beteggé teszik, st halálát is okozzák. így pl. az Empusa muscae a házi légy pusztítója. Ha gazdasági

növények

növényeinket támadják meg, sok milliónyi kárt
okozhatnak járványszer elterjedésük folytán.
Emlékezzünk csak a szóUó ú. n. «peronospora»
betegségére, melyet a Plasmopara viticola idéz
el, V. a,gabonafélék üszök és rozsda betegségére.
az Élsköd növények tábláját.)
Élsköd növények (két képmelléklettel). azok

(L.

a heterotrof növények, amelyek ellentétben az
autotrof növényekkel, organikus vegyületeiket
részben v. egészben él növényekbl veszik fel és
nem maguk készítik, holott a televénylakók, szaproflták a már elhalt organizmusok anyagából élnek. Megkülönböztetók az epifitáktól (fánlakó, ál-

élsköd

dktl

növénytl), valamint a térbeli élskö-

és a

húsev növényektl. A növényeket

és állatokat.amelyekbl az E. táplálékukat merítik,
gazdának (dajka) vagy gazdanövénynek nevezik,
amelyen vagy csak kívül telepednek meg, kül-É.
(ektoparazitók, epiflta paraziták), v. pedig bel-"6.
(endoparaziták.endoflta paraziták), elbbeniek csak
a táplálékot felvev szervükkel nyomulnak be a
gazda testébe (lisztharmat), utóbbiak egész testükkel a gazda testében élnek s legfeljebb terméstestüket fejlesztik rajta kívül(baktériumok,taplógombák). Az É. egész fejldésüket egy gazdán is befejezhetik (autoikus, autoxen É.),v.fejldésüket több
gazdán fejezhetik be csak(lieteroikus,metaxeníl.),
pl. a rozsdagombák. Némely É. csak egy bizonyos
fajon élnek meg (monoxen, monophag), pl. a kakoricaüszök, mások egymástól egészen eltér fajokon
élsködnek (polyxen. pleiophag É.), pl. némely
liszthannat, a gabonarozsda, sót némely pleiophag

a legkülönbözbb növényeken él, valóságos mindenev, onmivor, pl. a Sclerotinia sclerotiorum (Lib.)
de By. Az É. lehetnek valódi É. (holoparaziták) és
fél-É. (hemiparaziták).

elbbiek összes tápláléku-

él növényekbl vagy

állatokból szerzik meg
(vicsorgó, aranka), utóbbiak csak táplálékuk egy
részét kapják a gazdanövénybl, a táplálék
részét és pedig a táplálkozásukhoz szükséges

kat

má^

más forrásból szerzik be (pl. kakascímer, csormolya. fagyon gy),miért is só-É.-nek
is nevezik.Megkiilönböztetjük még az obligát É.-et,
amelyek csakis É. módjára élhetnek meg, pl. llsztharmat,továbbá fakultatív É.-et, amelyek autotrof
szervetlen sókat

módon is képesek élni.pl. fejespenész, ecsetpenész.
Az É. és szaproflták közt is vannak átmenetek, pl.
a Fomes igniarius taplógomba, amely fakultatív
szaproüta, de É. is (1. II. tábla). Az É., bármilyenek legyenek

a

is,

gazdanövény

testébe, illetleg

a testnek sejtjeibe a táplálékot felvev ágakkal
hatolnak be, amelyek különböz elnevezést nyertek (szívó, szívógyökér, haustorium, szívókorong,
szívófonál stb.). Ezekhez képest az É. több csoportját különböztetjük meg, így a zöld, asszimilálásra képes félparaziták sorában a csormolya a
földben gyökerezik, de gyökereinek szemölcsalakú szí vékájával más növények gyökereibe
kapcsolódik és a szívóka alsó színébl ered edényekkel a gazdanövény szállító szövetébl veszi
át a táplálékot
ugyancsak félparazita, de fán
lakik a zöld fagyöngy, amely a legtöbb lomb és
tobozterm fákon élsködik Cl. tábla, 1. kép), a
fák kérgén csírázva, szívókat bocsát a fatestig,
ez a gyarapodó fával együtt növekedik, mint a bélsugár (1. o.\ ebbl néhány szintes ág
a háncs;

n
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rétegek alatt, amelyekbl ismét merleges ágak
erednek. A fagyöDgy, de még inkább a tölgyön él
fakínja (I. tábla, 4. kép) gyökerez helyén a
gazdanövény dudoros lesz nagyon megtámadott
fa részben v. egészben el is pusztulhat. A virágos
növények közt aránylag kevés a valódi É. (1400
faj). Ilyen az iszalag É., az aranka (1. o.), amely
szárából ereszt a gazdanövénybe szívókákat. A
vicsorgó (I. tábla, 12. kép) húsos pikkelyes
level gyöktörzsébl ered gyökér a mogyoróvagy a gyertyánfa gyökereibe szívókákat ereszt.
Gyökérélösköd a szádor (I. tábla, 8. kép), a
föld feletti pikkelyes szárán a virágokat viseli,
ellenben alja gumószerü, ezzel a gazdanövény
gyökerére tapad és egyúttal egyes gyökereket
fejleszt, amellyel ugyancsak a gazdanövényre
tapad, a szár gumós részének aljából fejldik a
szívónyaláb, amely a gyökér edénynyalábjához
nyomul be. A gumósarjas É. a Balanophora;

cöíjfc.amelyeknek vegetativteste gumószerü s ebbl
nnek ki egyrészt a virágzó szárak, másrészt a
gazdanövénybe nyomuló szívónyalábok, ilyenek
a máltai gomba (I. tábla, 6. kép), amely DélEurópában él, a többiek a forró öv lakói, pl. a
brazíliai pikkelyes

gumóju Lophophytum mira-

bile (I. tábla, 10. kép),

továbbá a brazíliai és

me^kóiLangsdorffia (1. tábla,8.kép) és a kalapos
gombához hasonló Scybalium fungiforme (I.
tábla, 9. kép). VégiU ezekhez csatlakoznak a telepszer hajtásokkal bíró É., a Eafflesiaceák,
amelyek a gazdanövény belsejében a háncs és fa
között telep- v. myceliumszerti testüket fejlesztik
ki, amelybl csak a virágok törnek ki a gazda felszínére, ilyen az európai Cytinns (I. tábla, 7. kép),
az amerikai Apodanthes(I. tábla, 2. kép), a szíriai Pilostyles (I. tábla, 5. kép), a délázsiai szigeteken, különösen Jáván él Éafflesia (I. tábla,
11. kép), melynek 0"45 m. átmérj virágai vannak. A legtöbb É. a gombák közt van, amin a
külólsköd lisztharmat (II. tábla, 4. kép), továbbá a cseresznyén bábaseprt (1. o.) fejleszt
Taphria cerasi (II. tábla, 1. kép), a fákat pusztító mézszínü galóca (II. tábla,
kép) a gomba
É.az emberen és állatokon élsködnek, kiúönösen a
rovarokon a Gordyceps (11. tábla, 7—9. kép),
amelyek testében a mycelium annyira bujálkodik,
hogy azt egészen mumifikálja. Az É. sorába tartoznak az ember és állatok, de a növények testében él baktériumok (1. o.) is, amelyek mint

.

;

Elszállás

tészetben alkalmaztatnak; megfelel helyen a lucfeny is jól használható ily kezelés mellett. Az;
B. számára a talajt sszel jól meg. kell munkáhii,
mire tavasszal az ültetés mintegy 12— 15cm.-nyi

távolságban következik, azontúl pedig augusztus,
hóban visszakurtítás, jöv évben összekötözése az
ágaknak, hogy mindjárt a földtl kezdve jó
legyen a kerítés. Ezentúl is folytonosan irtani kell
a gyomot s a nyesegetés e célra szerkesztett nagy
ollóval, a sövényoUóval történik. Ügyes kéz a
nyesegetés segélyével igen szép,
sövényt
létesíthet. Gyümölcsös- és faiskolának, erd- és
konyhakertnek az É. nem alkalmas kerítésnem,,
mert hézagossá váUk ezekhez a
sodrony-

sr

sr

;

sr

kerítés való.

Sarjsövény valamely sarjadzóképességgel bir6
alakítható, mely bizonyos idközökben
levágatván, a tuskók ismét kihajtanak. A sarjsövények szélessége nagyobb, mint az olló alatti
sövényeké s az 2—4 m. között váltakozik. A sarjsövényben többnyire 1—4 sorban, és 30—50 cm..
távolságban ültetik ki a faiskolában nevelt 1—2
éves csemetéket, miket utóbb kapálásban s gyomlálásban kell részesíteni. Ha a csemeték 8— 1()
éves kort értek el és magasra nttek, akkor jó
közel a földhöz levágják ket, s a tuskón új hajtások keletkeznek. Hogy a sövénnyel körülkerített terület védtelen ne maradjon, két sövénysor
esetén csak az egyiket vágjuk le, ha a sövény
pedig több sorból áll, minden évben csak egy sort
vágunk le. Sarjsövénynek kiválóan alkalmas az
akácfa. Ahol selyemhernyótenyésztést znek, ott
s^'eífer^ó&ónehet sarj sövényt alakítani. Nyárfa és
/w^/a-sarjsövény csak nedves helyen ajánlatos.
Ha a sarjsövényben bizonyos távolságokban, pi.
15—30 m.-nyire sudaras fákat nevelnek, ekkor
az É. azon formája létesül, melyet vegyest sudaras és sarjfákból álló kerítésnek nevezünk. Az
egyes fáknak 5—8 éves, faiskolában fölnevelt
fácskákat kell használni. Elnye az É. e formájának az, hogy a magasra növ fák fokozottabb
védelmet adnak, a sudaras fák pedig törzsükben
épület- vagy müfát szolgáltatnak. L. Fasor.

fanembl

Élsúly, az él vágómarhának teljes súlya, ellentétben a vágó- V. holtsúllyal, mely alatt a levágott állat értékesíthet részeinek súlyát szokás érteni (1. Vágósúly). Az É. legszabatosabban mérleggel állapítható meg, megközelítleg azonban a test
hosszúságának ós törzse körfogatának méretei is
patogén baktériumok különböz betegségeket tájékoztatnak nagysága fell. E célra Pressler,
Dombasle és Clder táblázatokat készítettek, meokoznak.
Élsövény v. élökerés alatt élfák v. cserjék- lyekrl a talált méreteknek megfelel É. egyszebl alakított kerítés értend. Élfákkal v. cserjék- ren leolvasható, Matievic pedig e célra különös
kel majort, szérskertet, gyümölcsöst, konyha- mérszalagot szerkesztett, melynek használata föós erd-kertet, legelt, szöllt, erdt, szántóföldet löslegessé teszi a táblázatot. Az ilyen mérés terstb. lehet körülkeríteni, utat vagy vasutat szegé- mészetesen csak megközelít adatokat nyújt, mert
lyezni vagy birtokhatárt megjelölni. A körülkerí- a test arányai és a súly között a viszony a kor, a
tés a körülményekhez képest olló alatti É.-nyel, tápláltság és a fajta szerint némileg, bár egészben
sarjsövénynyel, sudaras fákkal vagy vegyest su- csak szk határok közt módosul.
Elszak, körmondatok, ritmikai szerkezetek
daras és sarj fákkal történhet. A fatenyésztés e
nemeit együttvéve gazdasági fatenyésztés elne- (strófa, periódus) els felerésze, mely a tételt (elzményt stb.) foglalja magában, míg az utószakra
vezés alatt szokták összefoglalni.
Olló alatti sövény alakítására legalkalmasabb az ellentétel marad. Máskép a. m. protazis.
Elszállás, Herczegfalvához tartozó puszta. Fecserje. Jó sövényt
a galagonya (Crataegus)
adtov. Q, gyertyánfa, a mezei juharfa s a tiszafa jér vm. sárbogárdi j.-ban, (i9io) 487 lak., a Zircz(Taxus), melyek élfalak alakítására a francia ker- Piiis-Pásztó és Szt. Gotthárdról nevezett ciszter- •

nev
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szállítás

1.

;

vasúti állomás, posta-

Állatszállítás.

és péntek, valamint a nagyhét hétf, kedd és
szeróa napjaira van elírva. Tulajdonképen nem liturgia, hanem csak ünnepélyes áldozás, mivel
benne átlényegülcs és bemutatás nincs, hanem
csak áldozás. ííasonlít a latin egyház missa praesanctifleatorum-jához. (Csonka mise, 1. Nagyhét).

Behozta a VI. sz.-ban

Szt.

Elterjesztés, a mai peres eljárásban (1881 LIX.
.

az 1881. LX. t.-c. 31. és az 1886. XXIX. t.-c.
5"- §) jogorvoslat rendes perekben a bizonyítási
eljárás felvételével megbízott bírósági tag s a pertárnok eljárása s intézkedése által okozott sérelmek miatt, végrehajtási eljárásban a kiküldöttnek
eljárása, végzései s intézkedései és a telekkönyvi
betétek szerkesírtésekor a szerkesztési bizottság
eljárása s rendelkezései ellen van helye és általát.-c.

Elszenteltek liturgiája, a görög szertartásban az az isteni tisztelet, mely a nagyböjt szerda

Gergely pápa Germán

konstantinápolyi patriarcha elterjesztésére.
Elszerzdés az, amelyben a felek magukat

egy más szerzdés majdani megkötésére kötelezik. Általánosan elfogadott elv, hogy az ilyen B.nek ugyanabban az alakban kell megköttetni,
amilyent a jog arra a szerzdésre nézve elír,
amelynek a megkötésére a felek magukat köte-

Az E.-tl meg kell különböztetni a feleket
meg nem köt, pusztán elkészít tárgyalásokat,
még ha a feleknek azok során tett nyilatkozatai
lezték.

esetleg írásba is foglaltattak (punctatiók).
Elszó, régi elnevezéssel elöljáró beszéd, vala-

Elvezetés

55.,

nos jellege az, hogy érdemleges elintézése annak
a bíróságnak hatáskörébe tartozik, melynek kiküldöttjétl az E.-el megtámadott rendelkezés származik. Az új Pp.-ban a kiküldött bíró, a jegyzkönyvvezet és a bírósági iroda intézkedései ellen
lehet E.-el éhii (1911. 1. t.-c. 562. §). E. a filozófia
mnyelvében szolgai fordítása a német Vorstellungnak.
Eltétéi, 1. Következtetés.
Eltornász. Az egyleti, valamint iskolai csapattornánál a csapat vezetje a végzend gyakorlatot kijelöli s mintaszeren bemutatja, továbbá a
a csapat többi tagját tomázás közben segíti.
Eltzsde, a hivatalos déli tzsdét megelz
tzsdei forgalom, mely az értéküzleti forgalom
számára jelenleg Budapesten reggeli 10 órától
11 óra 15 percig tart. A gabonakereskedelem számára a gabonacsarnok egész déleltt 8— 12 óráig
nyitva áll.
Elttemezés (vidimálás), valamely aláírásnak,
mint elttünk történtnek, aláírásunkkal bizonyí;

mely könyvnek a címlap után következ része,
mely röviden ehnondja az olvasónak a könj^ foglalatját s jelzi az író álláspontját, esetleg a könyv
megírásának célját, körülményeit stb. Az E.-t külön lapszámozzák, még pedig római számokkal.
Elszoba, modem lakásoknak kisebb-nagyobb,
folyosóra, lépcsházra, vagy valamely nagyobb tása.
Eltüzhely (koh.), a tégelyes pesteknél az a
vesztibülre nyiló szobája, melyben a látogató botját, felsruháját stb. lerakja. Lehetleg világos része a tégelynek, mely a pest elfalán kívül van,
legyen és ne csak egy, hanem több szobába nyíljék. úgy, hogy merít kímállal vagy rúddal a tégelybe
Eltag, 1. Arány.
be lehet nyúlni és az ott meggylt fémet ki lehet
Elötelep (növ.). A mohák spórája csírázva tóm- meríteni anélkül, hogy a lecsapoló lyukat meglöt hajt, amely E. pé (protonemává) fejldik. A nyitnák.
Elütés V. elke (zene), 1. Díszítés.
Marchantiaceae és J ungermanniaceae egy részének, valamint a tzegmoháknak E.-e néhány
Elvásárlási jog (jus protimiseos) illeti azt,
vagy több sejtbl álló lapocska, a lombos moháké ki valamely dolgot oly kikötéssel ad el, hogy a
elágazó fonal. Az E. kloroplasztákkal bír, asszimi- vev, ha azt ismét eladni akarja, t annak visszavannak, rügyecskéibl a vásárlásával megkínálni tartorik. Ingatlanokra
vonatkozólag telekkönyvi bejegyzés által harmadik személy ellen is érvényesíthetvé válik. Külön
kikötés hiányában az E.-ra jogosult a jogot csak
archegoniumok (1. o.) vannak, némely esetben az úgy gyakorolhatja, ha a harmadik vev által megE. fonalas (Trichomanes) v. gumóalakú (Ophio- ajánlott vételárt s egyéb vételi feltételeket teljesíti.
glossaceae.Lysopodium) és kloroplaszt nélküli pa- Az E. másra át nem ruházható s az örökösökre át

lál,

rhizoidái

(l.

o.)

is

fejldik. A harasztok E.-e ivaros,
kloroplasztás apró lemezke (protlMÜium). melynek alsó oldalán rhizoidák, antheridiumok (l. o.) és

mohnövény

razita.

A

Salvinia, Selaginella, Isoetes

hím

E.-e

nem

száll.

a makrospórában
Elvéd (franc, avant-garde), 1. Biztosító szolmarad. A homospórás harasztok hím és
E.-e gálat.
egyforma spórából keletkezik, a heterospórások
Él védfal, 1. Elösövény.
hím E.-e a mikrospórából (1. o.),
E.-e a makroElvese, helyesen fejvese (1. o.).
spórából (1. 0.) keletkezik. A spórás növények
Elvét. Ha romlandó, vagy a szállítás közben
E.-ének megfelel a virágos növények embriózsák- veszélynek kitett árúkat a címzett nem veszi át,
jában szabad sejtképzés révén keletkezett szö- akkor az át nem vett árúk visszaérkezése esetleg
vet (prothallium, endospermium). L. még Em- tetemes veszteséget okozna az eladónak. Ily esehriózfiáktekben tehát E. -éllel küldik az árút, vagy legEltelepesek (növ., prothallophyta. archego- alább a szállítási költségeket E.-elezik, vagyis az
niataj. a* mohák meg az edényes virágtalanok eladó az árú elküldése eltt kapja meg az árú érösszefoglalása. Közös tulajdonságuk, hogy spórá- tékét, ill. a szállítás díját.
jukból sejtekbl álló, fonal, szívv. másféle alakú
Elvezetés, hatóság elé állítás. E.-nek van
elötelep fejldik. L. Edényes mrágtalanok.
helye, ha valamely bntett vagy vétség miatt
Eltér, festményeken, rajzokon vagy domború elzetes letartóztatás oka forog fenn, vagy ha a
müveken az ábrázolt térnek az a róeze, amely lát- szabályszeren megidézett terhelt nem jelent meg
szat szerint legközelebb esik a szemlélhöz.
s elmaradását figyelembe vehet okkal ki nem

néhány

sejtre redukálódik és

n

n

Elvezet parancs
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mentette, a hatóság eltt való megjelenése pedig
továbbra is szükséges (Bp. 131. §•)• Kihágás eseteiben csak elzárással büntetend kihágásoknál
lehet a terhelt E.-ét elrendelni és pedig vagy
ugyanoly okokból, mint a bntett és vétség ese-

vagy ha azt valamely törvény megengedi
II. t.-c. 38.). A rendri törvény (1881.
XXÍ. t.-c. 13. és 15. §.) értelmében elvezethet
bárki is, aki a szabályszer idézésnek kell indokolás nélkül meg nem felel, vagy az igazoló

teiben,
(pl.

az 1898.

rendr felszólításának nem engedelmeskedik. Az
E. az utóbbi esetet kivéve csak írásbeli határozattal történhetik. A fegyveres er, csendrség vagy

—

Elpárolfirás

Elzetes itélet, 1. Praejudicium.
Elzetes kérdés (lat. praejudicium),
dés,

oly kér-

amelynek elzetes megállapításától függ a

per eldöntése.

A

per birája, bár a kereset feletti
hatáskörébe tartozik, az E.-t nem
döntheti el mindig, mert az más hatóság, nevezetesen büntet bíróság v, közigazgatási hatóság
hatáskörébe tartozik; ilyenkor a per birája a per
tárgyalását felfüggesztheti, némely esetben felfüggeszteni köteles, bevárja az E.-nek az illetékes hatóság által eldöntését és a maga ítéletében
ezt az eldöntést veszi irányadónak. L. Eljárás
ítélkezés az

felfüggesztése és Tárgyalás felfüggesztése.
rendrség tagjának elvezettetése végett felettes
Elzetes letartóztatás, 1. Vizsgálati fogság.
hatósága keresend meg.
Elzetes végrehajthatóság. A polgári perElvezet parancs, a büntet perrendtartás beli ítéletet rendszerint csak jogerre emelkedése
szerint akkor adatik ki, ha a szabályszeren idé- után lehet végrehajtani
kivételesen fellebbvi;

meg nem

jelenik s elmaradását figyelemre méltó okkal ki nem menti. Kivételesen
idézés helyett adandó ki az E., ha az elzetes
letartóztatásra törvényes ok forog fenn.
zett terhelt

Elvitorlák (ném, die Vorsegel v. das Vorderquartier, ol. vele di prora, franc, voües de
l'avant, ang. fore-saüs), azon vitorlák, melyek a
hajónak elfelén vannak. Ide tartoznak 3 árbocos
vitorlásokon az elárboc és az ormányárbocnak
valamennyi

vitorlái

(1.

Vitorlázat),

melyek a

for-

dulásnál a hajót mindig a széltl elfordítják.
B.átsó vitorláknak ellenkezleg azokat hívják,
melyek a hajónak hátsó-felén vannak. Ezek a hajót
a szélhez fordítják.
Elviz. Az úsztatásnál, mieltt a fabedobáshoz
fognának, E.-et eresztenek ki a vízgyjtbl, melynek célja a zátonyokat beborítani, a mélyedéseket kitölteni, a mederben lév fakadályokat,
elborítani, szóval a medret
nagyobb köveket
az úsztatásra elkészíteni.
Élviz, folyóvíz, ellentéte az állóvíz.
Elvizsgálat, 1. Elkészít eljárás és Vizsgálat.
Elzálog (lat.^raep^9n^<s•^,fekv javak elzálogosításánál hazai jogunk szerint a zálogbirtokos jo
gosítva volt a nála elzálogosított j ószágot alzálogba
adni. Ha a jószág ezen az úton a tulajdonoshoz
vagy közelebbi jogutódjához visszatért, E.-nak
volt helye, mely a távolabbi alzálogosoknak zálogi
jogait megszüntette. PL: A. a tulajdonos jószágát
zálogba adja B.-nek, B. alzálogba adja C-nek, C.
továbt adja D.-nek, ez E.-nek, stb. Ha most pl.
M., aki ily úton a jószágot alzálogba kapta, azt
A.-nál vagy B.-nél elzálogosítja, ez az E. A zálogbirtoknak az 1852 nov.29-iki siségi nyiltparancscsal történt E. megsznte után gyakorlati értéke

—

—

is

telre tekintet nélkül

végrehajthatónak nyilvánítandó a Pp. szerint az elismerés alapján marasztaló ítélet, a teljes hitel okiratban kötelezett
pénzösszeg v, helyettesíthet dolog szolgáltatásában marasztaló ítélet, tartási v. élelmezési kötelezettségben marasztaló ítélet a per eltt félévrl
hátralév és a per alatt lejárt részletre nézve, az
oly ítélet, amely 200 koronát meg nem haladó
készpénzben marasztal, v. amely bérelt helyiség
V. terület átadását, visszabocsátását stb. rendeli,

a sommás visszaholyezési perben hozott ítélet, és
az utas és a szállásadó stb. viszonyából keletkezett
perbeU ítélet. A felebbezési bíróság ítélete ezenfelül még akkor is végrehajtható, ha az elsbiróság ítéletét helybenhagyja v. ha 1000 koronát
meg nem haladó készpénzben marasztal (1911.
I. t.-c. 415., 509. §-ok). Lényegben ugyanígy van
szabályozva az E. mai sommás eljárásunkban is
(1893. XVIII. t.-c. 117., 169. §ok) mai rendes eljárásunkban csak a másodbiróság helybenhagyó
ítéletére nézve van E. megállapítva (1881. LIX.
t.-c. 48. §). A Pp, szerint az elsoroltakon felül
némely más esetben is ki lehet mondani kérelembiztosíték ellenében az E.-ot, ha a végrehajtás
elhalasztásából kár származnék, viszont, ha az
adós valószínvé teszi, hogy az E.-ból meg nem
téríthet kára származnék, az E. kimondása el;

marad.

Elzmények (észt.), elbeszél, vagy di'ámai miivekben a történetnek olyan részei, melyek a
tulaj donképeni eladott cselekvény kezdete eltt
történtek, de a mese megértése szempontjából fontosak. A költ az E.-et hátrább megfelel helyen,
eladása folyamán mondja el, vagy mondatja el
(pl. drámában) valamelyik személyével.
Elzk, 1. Forgatmány.
megsznt.
El Paraiso, departamento Hondurasban, 1.
Elzetes békéltetés házassági bontó- és váló-

perben,

1.

Paraiso.

Házassági per.

Elzetes díj, 1. Biztosítás.
Elzetes egyességi kísérlet,

1.

Egyességi

ki-

Elparásodás (növ.) az a folyamat, midn a sejt
paraanyag (suberin) rakódik. Az elparáso-

falába

sértet.

dottsejtekv.parasejtek alkotják

eljárás, olyan más hatósági eljárás,
amelynek a polgári pert törvény szerint meg kell
elznie úgy, hogy ez B. nélkül a polgári pert
nem lehet folyamatba tenni pl. iparossegéd vagy
kereskedsegéd munkaviszonyból származó követelését a bíróság eltt csak úgy érvényesítheti,

(1.0.).

Elzetes

;

a

paraszövetet

El Pardo, spanyol varos, 1. Pardo.
Elpárolgás, a folyadékok átmenete
állapotba minden

hmérséklet

mellett.

légnem
Az ehhez

szükséges munka bizonyos melegségraennyiséget
emészt fel, mely a párolgó testbl v. környezetéha elbb az iparhatósághoz fordult. L. Pergátló bl elvonatik (kötött v. párolgási meleg). Valamely térben bizonyos hmérsékletnél csak bizokörülmény.

—

£lpároloertatás
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nyos páramennyiség fér el a hmérséklet növea levegnek az a képessége, hogy

kedtével

;

n

magába párákat felvegyen. Az

nagymérv

E.

példáját a szabad természet mutatja a tenger,
tavak, folyók, minden szabad vízfelület, a talaj s
a rajta lev tárgyak mind párolognak. Az E.
:

annál ersebb, minél szárazabb a leveg, azaz
minél távolabb van telítettségi fokától, minél
nagyobb a hmérséklete és minél kisebb a légnyomás. A légáramlásnak is fontos szerep jut az
E.-nál, mert ha a leveg valamely vízfelületen
mozdulatlanul megmaradna, az E. lassanként
megsznnék, mihelyt a leveg párákkal megtea párák csak diffúzió révén terjednéa környezetben. A szél azonban a párás
légtömegeket elmozdítja s újabb szárazabb levegt visz a pároigó feltüet fölé. Az E. mértékéül
azon vízréteg vastagságát veszik, mely bizonyos
lik, illetve

nek

el

idben

elpárolgott,

1.

Elpárologtatás,

1.

Atmométer.
Elgzölés.

El Paso (-p., a. m. az átjáró), eounty-székhely
Texas D. határán, a Rio Grandé del Norte balpartján. Fontos vasúti csomópont és kereskedelmi
állomás, (1910) 39,279 lak. Ezüstolvasztók, vasöntk. E. del No]ie-h& (1. o.) híd visz át.
El Paso del Norte, város Mexikó köztársaság
É.-i határán, a Rio Grandé del Norte jobbpartján,
kb.

7000

lak.

—

Elrögresedés

Elpis Melena, álnév, I. Schwartz (Esperance).
Elpisz (gör.) a. m. remény az 59. planetoid
neve. Elpisztikusoknak mondja Plutarchos azokat
a görög Ölozófusokat, kik a reményben látták
az élet ítámaszát.
Elporzás (növ.), virágzáskor s a porzók portokjainak (1. 0.) felrepedésekor a vlrágporszemek kiszóródása. Fenyvesek és barkás fák alkotta erdk
körül elporzás idején néha egész virágpor-felh
lebeg, melynek, ha a zápor a földre lecsapja,
a nép hitében kénköves-es a neve. L. Beporzás és Szélporozta virág.
Elposványosodás, valamely területnek a rajta
állandóan vesztegl víz által elidézett latyakos
állapota átvitt értelemben valamely ügy E.-a azt
jelenti, hogy az elintézést nem nyert s bár napirenden maradt, befejezését húzzák-halasztják.
Elpoifogás (detonáció), mérsékelt robbanás,
mely rendesen fény- és melegfejldéssel kisért
egyesülése vagy szétesése számos testnek. Az exploziótól csak az ersség tekintetében csekély
fokban tér el.
Elqm (ejtsd: eiki, máskép Villa Vicuna), departamento-székhely Coquimbo chilei pro\ánciában,
az E. partján, a Coquimbótól a Cordillerák aljáig
vívó vasút mentén, inkasírokkal. Lakossága körülbelül 4000.
Elragadtatás, 1. Eksztázis.
;

;

Elrejtzés, 1. Nana.
vaskos vagy szabályos kristáElrendezés (lat. dispositio), a retorikában a felfehér. Összetétele azonos a
kriolitéval, de a nátriumot részben kálium helyet- találást (inventio) követ mvelet,
mellyel a
tesíti (Na,K)8AlF6.
szónok a beszédjéhez szükséges és elméjében már
Elpenor, Homeros Odysseiájának egyik alakja, együtt lev anyagot csoportosítja, az egyes részek
Odysseus társa, kit Kirkó varázslón sertéssé vál- helyét és sorrendjét megállapítja s a beszéd tagotoztatott.
lódását kiszámítja. A helyes E. nem függ a szónok
Elphinstone (ejtsd eiflnszt'n), Mountstuart, angol önkényétl, hanem az adott céltól, vájjon az egyes
államlérfl, India történésze, szül. 1779 okt. 6., részek min egymásutánban és csoportosítással
megh. 1859 nov. 20. A peisvahi udvarnál tar- teszik az egész beszéd hatását legteljesebbé. Az
tózkodó angol rezidens attaché-jaként szerepelt, E. mvészete egységet hoz az anyagba és arányt
késbb Wellington herceg oldalán mint hadse- a részekbe. A jó E. azt a biztosságot adja meg a
géd részt vett az assyei ütközetben. A tifliszi szónoknak, mellyel uralkodni fog anyagán, s mely
béke után, mikor az oroszokkal szövetkezett a kifejezésben folyékonyságot is magával hozza. A
franciák Indiát fenyegették, E. Kabulba külde- jól szerkesztett beszéd a közönségben is nagyobb
tett, hol az afgán emirrel szövetséget kötött. érdeket költ, könnyebben érthet s tartalma állan1816. a peisvahi udvarnál mint angol meghatal- dóbban megjegyezhet. Hasonló jelentsége van
mazott miniszter mködött és a Peisvah-árulást az E.-nek a többi írásmvekben is.
felfedezve, csak nagy bajjal tudott a fejedelem
El Reno (Fort Reiio), eounty-székhely Okiabosszúja ell az angol táborba menekühii. 1820. homa északamerikai államban, a Canadian River
Bombay kormányzójává nevezték ki. 1827. Ang- partján, Oklahomától nyugatra. Vasúti csomóliába tért vissza. Els irodalmi müve Account pont. Malmok, kocsigyártás. Erdítmény. Lak.
of the kingdom of Cabul (London 1819) volt. (1900) 3883.
a legjobb keleti, különösen perzsa forráElrettentési elmélet, 1. Büntetjogi elméletek.
sokon alapuló A history of India The Hindoo
Elroquit (ásv.), almazöld, vaskos tömegek. Vasand Miihammedan periods (184;!., 5. kiad. jegy- aluminium-hidroszilikát keverve opálos kovasavzetekkel Cowelltl 1866), melynek elszava még val és krómfoszfáttal. Elfordul Elroque szigeten.
a marathi nyelvre is le van fordítva (Puna 1855).
Elrögesedés v. elikrásodás (növ.), némely almaHagyatékában a következ munkát találták The féle leves gyümölcsének, különösen a körte, birs és
rise of the British power in the East, mely 1886. naspolya betegsége, midn a leves gyümölcshús
jelent meg a könyvpiacon. V. ö. Cotíon, J. L,, E. nagyobb része többnyire elszigetelt, kökeményM, (London 1892).
ségü ikrává v. rögökké alakul s meg nem édeseElpidit (ásv.), gyöngyházfény, nemezesszálas, dik. A rögöket rendkívül megvastagodott s csatorrombos, fehér-vörös elegyrész a szienitben. Term- nák beágazta keményfalu sejtek (kösejtek) alkothelye Narsarsuk IgalikonáL Képlete
ják. Eleinte ezek a sejtek is, mint a többiek, vékonyHg NBj Zr Si, 0„.
faluak és keményít-tartalmuak. A keményítbl
Elpino Nonaoriense, 1. Diniz, 1.
csak érés tájban keletkeznek a megrastagodás réElpirulás, 1. Pirulás.
tegei, ahelyett, hogy cukor lett volna belle.
Elpasolit

(ásv.),

vagy

lyok, színtelen

:

:

Fmve

:

:

:

K-

-

ElrufirJa

sejt különben a rendes jó gyümölcsben is lehet.
Legtöbb van a vadkörtóben, más körtének a fajtái
e szerint különbözk (fojtós körte). Ha a talaj sovány és száraz, az E. is nagyobbfokú. Hasonló kökonkréciók a bazsarózsa meg a georgina gyökérgumóiban, a Hoya bélszövetében, különösen pedig
sok fa kérgében is képzdnek, mely utóbbi repedezett lesz még akkor is, ha az illet fajnak különben sima a kérge (pl. bükk).
Elrúgja a tehén a borjut 5—6 hónapos korában,
mert ez szopás közben kibujt fogaival fájdalmat
okoz neki innen a mgott borjú kifejezésmód.
Els, Árpádkori magyar nönév, mely Elis, Elsa
alakban is elfordul s kétségkívül nem más, mint
az Elisabeth név rövidítése. Kicsinyítve Elske
alakban is használták.
Elsa, az Amo 64 km. hosszú baloldali mellékfolyója Toscanában. A Sienai hegységben ered s
Bmpoli és San-Miniato közt torkollik. Völgye igen
termékeny.
;

.

Elsajátítás, uratlan, elhagyott dologra vonat-

kozó tulajdonjog megszerzése. L.

még

Jogtalan

elsajátítás.

Msajtosodás, kórtani értelemben így nevezha geny vagy más lobos termék, vagy
elhalt szövetek a sajtra emlékeztet fakó sárga
tömeggé alakulnak át. Az E. lényegüeg az elhalás egyik neme, mely fleg a gümös képleteket
zük,

jellemzi. L.

Gümkór.

(koh.). A kohászat feladata az ércek
értéktelen részeit elsalakítani és az értékesektl
különválasztani. Az együtt olvasztandó érceket

Elsalakítás

kohásznak elegyíteni, hogy nemfémes
alkotó részeik könnyen olvadó folyékony salakot
adjanak ilyen salakot akkor fog adni az elegy,
ha a sziliciumoxid oxigénmennyisége egyenl az
elsalakítandó oxidokban lev oxigén mennyiségével akár a kovasav, akár az alos oxidok legyenek fólös mennyiségben, mindig nehezebben olvadó és srbb salakot nyerünk, melybl az értékes fémek kiválása is bizonytalanabb. L. Adalék.
Elsáncolás (franc, retranchement), védmüvek

úgy

kell a

;

;

építése a tábori és várharcban.

Elsáncolt tábor. Többnyire csakis a hadjárat
folyama alatt, vagy aimak megindításakor megerdített hadállásokat B.-nak nevezik ilyen volt
pl. az 1877. a törökök által hevenyészett plevnai
E., melyet egy aránylag gyenge török seregrész
csakis 10 nappal az orosz hadierk Plevnánál való
megjelenése eltt kezdett megerdíteni s amelyet
azután folytonosan jobban elsáncolt, hsiesen megvédett s ezzel az orosz hadseregnek elnyomulását két hónapig késleltette.
Elsass, 1. Elszász-Lotharingia.
Elsatnyulás (növ., elkorcsosodás), a növények
tagjainak kisebb mérték, hiányos v. tökéletlen
alakulása v. elnyomorodása, kivált pedig a virág
részeinek a fejldés bizonyos fokán való elmaradása (csökevény, rudimentum), olykor-olykor alak;

Els
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Elsebith (Elsebuth). Arpádkori magyarosítása
az Elisabeth (Erzsébet) névnek.
Elsen, porosz falu a düsseldorfi közigazgatási
kerület Grevenbroich járásában, vas- és ércöntvel, tégla- és cukorgyárakkal, hatalmas

mma-

lommal,

(i9io)

3562

lak.

Elsevir, 1. Elzevir.
EIsfleth, az ugyanily nev járás székhelye
Oldenburg oldenburgi kerületben, a Weser balpariján, termékeny síkon, vasút mellett, (1906)
2235 lak., liajógyárral, brgyártással, gzmalmokkal ós vitorlavászon -készítéssel. Vilmos
braunschweigi herceg 1809 aug. 7-én éjjel itt
szállott csapatjával hajóra és innen menekült
Angliába.
Elsgau (Pays d'Ajoie), Fels-Elszásznak Burgundiáig terjed, különösen Pruntrut körül elterül vidékét nevezik e néven,
Elsheimer, Adam, német fest, szül. Majna
melletti Frankfurtban 1578., megh. 1610. Frankfurtban Uffenbach Fülöpnek volt tanítványa, majd
1600 körül Rómában telepedett le. Kis méret,
többnyire rézlapokra festett képei kivétel nélkül
szenttörténeti ós mitológiai tárgyakat ábrázolnak. Sajátos stílusa, mely
gyakran mesterséges világítás segítségével
az alakoknak és
térbeli környezetüknek, a szabad természetnek,
vagy interieurnek egységes, festi ábrázolásában,
a fény- ós árnyékhatások újszer alkalmazásában
nyilvánult, nagy hatást gyakorolt az északi festészet továbbfejldésére és közvetve Rembrandtra
is. Különösen jellemz müvei Trója égése
Menekülés Egyiptomba, Szt. Lrinc vértanusága. Idilli
tájkép (München, Alté Pinakothek) Philemon és
Baukis, Menekülés Egyiptomba (drezdai képtár)
Bacchus ifjúsága (Franfurt, Stádelsches Inst.) stb.
Elskamp, Max, belga költ, szül. Antwerpenben 1862-ben. 1892-ben tnik fel elször Dominical cím költemény köteté vei. Ezt követi
Salutations, dönt d'angéliques (1893). Legjobb
Six chansons de pauvre homme pour célébrer la
semaine de Flandre (1896). Összegyjtött mveit
La louange de la vie címen adta ki 1898.
Elsner, Alexander John (valódi nevén Sharpé),
angol hangbúvár (akasztikus), szül. Hoxtonban

—

—

:

;

;

:

mve

1814 jún.

14.,

megh. Kensingtonban 1890

:

okt. 28.

Müller Miksa figyelmeztetésére angolra fordította
Helmholtz hangérzéstanát (1875), s elbb (1868)
Ohmtól a mennyiségtani elemzés szellemét, 1876.
pedig a Musical Association ülésnaplói közt Preyer
dolgozatát a hangészrevétel határairól, mindenütt
saját kutatásainak eredményét adva becses jegyzeteiben, melyeket utóbb külön adott ki (1864—74,
4 f.).Önálló mvei The hasis of Music (1877); Pronunciation for singers (1877) Speech and song
(1878) legtöbb feltnést keltett a hangmagasság
meghatározásait elbeszél History of musical pitch
(1877—81., a Soeiety of Árts ülésein, utóbb önállóan), melyet ezüstérem jutalmazott, továbbá Tonometrical observations on somé existing non
beli változással is párosulva.
Elsavanyodás Mv.), olyan betegség, midn a harmonic scales (u. 0. 1884) és On the musical
talajnak túlságos nedvessége következtében be- scales of various nations (u. 0. 1885).
állott erjedéstl az elvetett mag rothad v. a gyöEl Solitario, CaWerow Serafln Estébanez spakér elhal, megbarnul és rothad. Ennek folytán nyol költ álneve.L. Calderon, 3.
Els (Elseh). Árpádkori magyar személynév,
a növény hervad és a földbl könnyen kihúzrendszerint az alsóbb néposztálybeliok viselték.
ható.
:

;

;

—

Elsbbségr

Elsbbség

(lat.
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prioritás), a jogban a hitelez-

—

Els kézben

Elsbbségi részvény,

1.

Részvények.

Els biztosítási díj, 1. Biztosítás.
Bek más hitelezket megelz jogi helyzete. Az
Els biztosító intézet katonai szolgálat eseú. n. elnyös tételek (végrehajtási törvény 119.,
189 §., csdtörvény 60. §.) hitelezi a kielégités- tére, mint szövetkezet. 1892-ben királyunk 25
ben a többi hitelezket megelzik. Egyebekben a éves koronázási jubileuma alkalmából a néhai
kielégítési elsbbséget a zálogjog megszerzésé- József fherceg védnöksége alatt alakult Budanek idpontja, ill. a foglalás idpontja, telekkvi- pesten. Kezdeményezje Münnich Aurél volt, kileg bejegyzett követeléseknél a tkvi rangsor ala- nek buzdítására annak idején az országos tekinpítja meg. A tkvi elsbbséget a hitelez hátrább télyek közül többen léptek az alapítók sorába. Az
álló hiteleznek átengedheti. Pénzintézetek közt
iütelnyujtáskor gyakori az ilyen megállapodás.
hátrább álló hiteleznek joga van arra, hogy
az elz jelzálogos hitelez követelését magához
váltsa (beváltási jog, jus offerendi) s ekkor a beváltott követeléssel ennek rangsorába lép. A netán korábbi foglalással szerzett elsbbséget elsbbségi bejelentéssel (végrh. törv. 111. §.) kell
érvényesíteni. A törvényes zálogjognak (1. o.) a

A

ezidszerint a fiuknak katonai szolgálat
esetére való biztosításán kívül a leánykiházasítási biztosítást és fehittek vegyes, elérési és haláleseti biztosítását kultiválja. A társaság biztosítási tkéje 1911 év végén 80 millió K-ra, tartalékalapjai pedig 28 miUió K-ra emelkedtek.
intézet

Els budapesti gzmahni részvénytársaság,
a fváros egyik legnagyobb gzmalom-váUalata
1866. alakult egy millió forint alaptkével. 191
szerzdéssel vagy bírói foglalással szerzett zálog- doc. 31. a társas^ részvénytkéje 5.062,500 K
joggal szemben elsbbsége van. Csd esetében volt, de 1912-re részvénytkéjének felemelését
azoknak, akiknek a csd vagyonhoz tartozó dolgon határozta el. Tartalékalapjai összesen 5.754,616
zálogjoguk V. más dologi joguk van. e dolgokon K-ra emelkedtek.
Elsd, 1, Pnm.
külön kielégítési joguk van (csdtörv. 58. §.), egyeEls délnyugati határrvidéki h. é. vasút.
bekben azonban az elnyös tételek kielégítése
után a esdhitelezk közt a csdvagyont nem kö- Rendes nyomtávú, 102*2 km. hosszú síkpálya.
vetelésük keletkezésének sorrendjében, tehát nem Capragtól Károlyvárosig terjed. Megnyílt Capelsbbség szerint, hanem aránylagosan kell fel- ragtól Vrginmostig 1903 júl. 29., innen Károlyvárosig 1907 márc. 20. Alaptökéje 10.831,000 K.
osztani.
Elsbbségi bejelentés, 1. Elsbbségi igény.
A Máv. üzemében van.
Els éjjel joga. 1. Jus primae noctis.
Elsbbségi igény. Ugj^anaz a zálogtárgy több
külön követelés biztosítására szolgálhat akkéEls eleméri lecsapoló társulat.Alakult 1888.
pen, hogy az értékesítésébl befolyt összeg ama Szerbaradácz, Szerb- és Németelemér községek
része, amely az egyik követelés törlesztése után határában fekv 1148 kat. holdnyi mély tertüet
felmarad, a másik követelés törlesztésére for- leesapolására. Ebbl a célból 2*9 km. hosszú töldíttatik. A sorrendet, amelyben több követelés téssel elkülönítették a területet a nagybecskereki
egy zálogtárgyból kielégíttetik, törvény (tön^é- ármentesít társulat többi részétl s 23"53 km.
nyes zálogjog), szerzdés vagy a zálogjogot meg- csatornát és a tiszai védtöltésbe cszsUipet léalapító jogcselekmény teljesítésének ideje (végre- tesítettek szivattyú-teleppel kapcsolatban. 1905
hajtási foglalás, a végrehajtást szenved követe- végéig összesen 158,618 K befektetést csináltak.
lésének letiltása) határozza meg. A hiteleznek azt Székhelye Németelemér.
az igényét, amely szerint a zálogtárgyból els sorEls erdélyrészi vasút. 1867-ben gr. Chotek
ban saját követelésének kielégítését, más köve- Ottó elnöklete alatt 35 millió ezüst forint tkével
telésnek pedig a kielégítési sorrendben hátrább E. cégjellel r.-t. alakult, mely az arad-gyulafehelyezését kívánja. E.-nek nevezzük. Az 1881. LX. hérvár-tövisi 231 km. hosszú vonalat megépítette.
t-cikk egyrészt rendeli, hogy az elsbbségi jog, Az E. 1884. a Máv. törzshálózatába olvadt.
amennyiben a végrehajtási iratokból kitnik, küEls feljegyzési könyvek, 1. Alapkönyvek.
lön bejelentés nélkül is érvényesíthet másrészt
Elsfokú egyenlet. Az egy ismeretlent tartalpedig a bejelentés határidejét, a hirdetményi fel- mazó E. ily alakú
hívás mellzésével, az árverés megkezdésének
ax
b
0,
idpontjával jelzi. Az elsbbség kérdése azután
a kielégítési sorrend megállapítására nézve hozott hol a és & ismeretes mennyiségek, x az ismeretlen. Az E. gyöke
'végzésben
;

+ =

nyeri megoldását.

Elsbbségi kötvény. Oly részvénytársasági
vállalatok alapításánál, melyeknek els üzleti
évei aránytalanul nagyobb befektetést követelnek,
mint amennyi üzemi tkére késbb szükség van,
gyakori eset az, hogy az alaptkén felül nagyobb
törlesztéses kölcsönnel kezdik meg a vállalatot.

E kölcsönnel szemben kibocsájtott kötvényeket
rendesen azzal az elnnyel ruházzák fel, hogy
azok kamata a vállalat jövedelmébl még a nyereség megállapítása eltt fizetend ki, függetlenül attól, hogy prosperál-e a vállalat vagy sem.
Az ily eljogokkal felruházott kötvényeket nevevezik E.-nek. Fkép gyári és közlekedési vállalatoknál van az E.-nek nagyobb szerepük.

X

=

b
a.

Az

B.-et több ismeretlent illetleg

1.

Egyenlet-

retidszer.

Elsfokú függvény, 1. Algebrai függvény.
Elsfokú iparhatóság, 1. Iparhatóságok.
Elsöfolystmodásu bíróság,

l.

Birái szervezet.

Els kamara, Kamara.
Els kézben v. eL<i kézbl- Az
1.

árúforgalomban annak jelölésére használatos, hogy a termelt,
illetleg feldolgozott árú még annak a kezében
van, aki termelte, illetleg feldolgozta, vagyis-jB.
Ha a keresked, leginkább a nagykeresked ilyenektl vásárol, akkor els kézbl veszi árúit. Az

Els

klasszis
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Els

segrély

nyújtása

K

A nyugdíjalap 1912-ben 3.690,203 67 fillérre
emelkedett. Ügynökeinek száma 8000 a munkaképtelenné vált s nehéz anyagi viszonyok közé
jutott ügynökök segélyezésére a társaság szintén
Ókor és külön alappal rendelkezik.
Els magyar-gácsországi vasút, 1. Aagyar-

els kézbl való vétel mindig elnyös, mert nem
növeli az árú árát a sok közvetít díja és költsége.

Els klasszis (lósport), 1. First class.
Els kor, geológiai értelemben, 1.
Paleozoos éra.
Elsökö, a fenékhorgon alkalmazott nagyobb
k, mely a kikötött véghez legközelebb esik.
Els magyar általános biztosító társaság,
röviden csak Magyar biztosító, részvénytársaság,

Léváy Henrik biztosítási szakférfiú
kezdeményezésére, gr. Apponyi György, Deák
Ferenc, gr. Dessewffy Emil, br. Eötvös József,
br. Harkányi Frigyes, br. Jósika Sámuel, Karácsonyi László, gr. Károlyi György, br. Sennyey
Pál, Somssich Pál, gr. Széchen Antal, SzögyényMarich László, Ürményi József, gr. Zichy Ferenc
és Henrik és más neves hazafiak s Pest nagykeresked polgárainak részvételével. Alapítását nem
csupán az üzleti vállalkozó kedvnek, hanem a
nemzeti érzés ama fellendülésének is köszöni,
mely az abszolutizmus által megbénított magyar
politikusokat a némileg szabadabb közgazdasági
téren serkentette hazafias alkotásra. A társaság
részvénytkéjét az alapítók 3 millió peng forintra
szabták, melynek az alapító részvényesek eredetileg csak 30 százalékát fizették be s mely teljesen
befizetette 1879. az addig elért üzleti nyereségek
tartalékba tett feleslegeibl vált. 1911-ben a részvénytkét 8 millió koronára emelték. A társaság
vezérigazgatója az alapítástól kezdve negyven
esztendeig Lévay Henrik volt, ki a magyar biztosítási ügy köriü szerzett érdemeiért utóbb kisteleki elnévvel magyar nemessé, frendiházi
taggá s végül báróvá lett. Mmt vezérigazgató
1898 elején nyugalomba vonult s 1902. halt meg:
Helyébe a társaság vezérigazgatóvá Ormódy Vilmos frendiházi tagot választotta, aki szintén már
az alapítástól fogva szolgálta a társaságot. Félszázados mködése évfordulóján, 1907. nemcsak
a hazai közvéleményben, hanem a világ irányadó
biztosítási szakköreiben is elismeréssel jutott kifejezésre az intézetnek az egész kontinensen ismert tekintélye. Az igazgatóság tagjai jelenleg a
vezérigazgatón kívül br. Harkányi Frigyes, ki
a társaságnak alapítása, tehát immár 54 esztend
óta igazgatója, továbbá Bálában Adolf, Hajós József és László Zsigmond. A társaság egészét képvisel kormányzótestület élén gr. Csekonics Endre
választmányi elnök, akadályoztatása esetén pedig
gr. Zichy János alelnök áll. A társaság összes biztosítéki alapjai 1911. kitettek 193.773,337 K,
1912. már túlhaladják a kétszáz milliót. Az intézet hagyományosan bkezen támogatja az emberbaráti közcélokat is. 1911-iki mórlege szerint különféle alapok címén együttesen 1.020,426 K 07
fill. tkeösszeget gyjtött, azzal a rendeltetéssel,
hogy annak évi kamataival minden esetben csakis
közérdek hazafias vagy filantropikus ügyeket
támogasson. Budapesten a társaságnak a Vigadótéren van díszes központi palotája, s újabban
fgynökségei részére Miskolczon, Pozsonyban,
Szolnokon ós Temesvárott is nagyszabású épületeket emelt. A társaságnak központjában és a
vidéken 600 tisztviselje mködik valamennyien
nyugdíjigónyesek, nemkülönben a hivatalszolgák
alakult 1857.

:

;

is.

;

gácsországi vasút.
Eís olvasás. A törvényhozó testületeknek ügyrendjei szerint minden törvényjavaslat, mieltt
végleg elfogadtatnék, háromszor felolvasandó. Az
els felolvasásnál a ház arról határoz, vájjon a
törvényjavaslatot általánosságban elfogadja-e, v.
nem. A határozatot megelz vita az ú. n. általános vita. A törvényjavaslat elvetése esetében
annak a sorsa el van döntve, s további felolvasásra
el nem kerül. A törvényjavaslatnak általánosságban történt elfogadása esetében ellenben következik a második felolvasás, vagyis aj avaslatnak szakaszonkinti részletes tárgyalása. Megtörténhetik, hogy a javaslat lényegesen eltér alakban kerül ki a részletes tárgyalásból, amelynek
befejezése után következik a részletes tárgyalás
eredményei szerint módosított törvényjavaslatnak mint egésznek harmadszori felolvasása és
elfogadása. Nálunk a képviselházi házszabályoknak 237. §-a rendeli, hogy «törvényjavaslatuál a
szakaszonkinti tárgyalás befejezése után az egészre nézve harmadszori olvasásnak s megszavazásnak van helye, mely azonban a részletes tárgya-

ugyanazon napon tartandó ülésben nem
eszközölhet)). Ez alkalommal csak a részletes vita
során elrendelt változtatásokból folyó kiigazításokat lehet megtenni.
Els osztrák általános baleset ellen biztasító társaság, alakult 1882. Bécsben. A Triesti
Általános Biztosító-Társaság (Generáli) alapítása,
a monarchia legrégibb és Európa egyik legnagyobb baleset ellen biztosító társasága. Magyarországon, ahol a Generáli képviseli, ö honosította
meg a balesetbiztosítást. Az utolsó (1911) mérlege
szerint alaptkéje 2.000,000 K, összes külön tartalékai pedig 28V2 millió K, évi díjbevétele több

lással

mint 15 millió

volt.

Elsrend
Elsrend

nyomaték, 1. Nyomaték.
vezetk, így nevezte Volta a fémeket, melyeknek kölcsönös érintkezése szerinte
elektromosságot gerjeszt, mig a folyadékok a másodrend vezetk az elektromosságot egyszeren
tovavezetik, anélkül, hogy a fémekkel, vagy egy;

mással való érintkezésük alkalmával elektromosság gerjedne. Azonban Volta nézete késbb tévesnek bizonyult be, mert a folyadékok az elektromos

áramot ha egyáltalában vezetik, nem egyszeren,
hanem a bennük végbemen kémiai folyamatokkal
kapcsolatban vezetik, valamint a fémekkel és
egymással való érintkezésük is gerjeszthet elektromosságot. L. Galvánáram.
Elsség (ném. Vorhand) a dominó- és kártyajátéknál,

Els

1.

Elnyös.

segély nyújtása. E.-ra az 1876-iki egészségügyi törvény értelmében minden orvos, bármely idben kötelezve van. Az E.-ra külön egyesületek vannak, így Budapesten,valamint Kolozsváron is az önkéntes mentegyesület célja, hogy
szerencsétlenségeknél, baleseteknél megjelenvén,
a sérültet els segéllyel ellássa selszállítsa. Az E.

Elsségi

—

Jog:
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Elster

bizonyos ismereteket tételez föl kívánatos volna, lem, rend és tisztaság fenntartásáért és a parancsha ezeket az ismereteket mindenki megszerezné nok helyettese. Csatahajókon és nagy cirkálókon
magának. A Budapesti Önkéntes Ment Egyesület korvettakapitány, kisebb hajókon sorhajó- v. frerendszeresen, továbbá kell számú jelentkez ese- gattahadnagy alkalmaztatik mint E.
Els váltó, az elször kiáUított eredeti váltó.
tén bármikor tart tanfolyamokat, ahol a résztvevket az E.-ra kioktatják. Az E. célja az, hogy a A második, v. a harmadik példány, melyet esetsérültet a további káros behatásoktól megóvja, s leg a váltóról eredeti aláírásokkal kiállítanak,
addig is, míg a szakszer segítség megérkezik, a másod, harmad váltó stb. Az idegen váltó szövelegszükségesebbekkel ellássa, illetleg a gyógy- gében rendszerint kitüntetik, hogy az els váltó.
kezelés számára elkészítse. Az E. változik a sé- (((Fizessen ezen E.-nál fogva . . .» stb.). L. VáÜórülés milyensége szerint, azért annak rendszeres másodlat. Váltómásolat.
tárgyalásába itt bele nem mehettink az egyes
Elspe, porosz falu az amsbergi kerület Olpe
sérüléseknél nyújtandó E.-t 1. a megfelel etm- j.-ában, vasércbányákkal és hámorokkal, (1910)
:

:

szók

5212

alatt.

lak.

Elsségi jog, a bányajogban az a jog, mely más
Elssler, 1. Fanny, táncosn, szül. Bécsben 1810
kérvényezvel szemben a bányajogosítvány, külö- jún. 23., megh. u. 0. 1884 nov. 27. Abmer táncnösen a bányaadomány elérését biztosítja. Az E.-ot mestemél tanult 1822. vonta magára a figyela kérvény beadásának idpontja alapítja meg, de met a Pálíy-féle Kámthnerthori színházban Náemellett a bányaadomány elnyerése szempontjából polyban a híres Gioja tanítványa volt, azután bedönt az is, kinek van az illet területre nézve járta az egész világot. A maga korában klasszi;

;

kizárólagos kutatási joga (szabad kutatás, zártkutatmány). A szabad kutatónak nem csak B.-a
van a szabad kutatási kör fekvése szerint meghatározandó bányaadományozásra, ha az adományozást
maga kéri, hanem a szabad kutatás érvényes fennállása alatt más kérvényez sem kaphat a kutatási körnek megfelelen meghatározandó területen bánj aadományt (kizárási jog). Minden szabad kutatás igényt ad legalább is egy bányamértéknek (12,044 négyszögölnyi egyenszög).
kszénnél két bányamértéknek adományozására.
Ha pedig a szabad kutatás oly aknavájásból áll,
melynek feneke függlegesen legalább is ötven
ölnyire van a természetes fóldszin alatt, az igény
kétszerannyira, tehát két. kszénnél négy bánya-

mérték adományozására terjed.
Elsszülöttség. A régi hébereknél minden elsszülött (héb. bechór) az Istennek volt szentelve.
Ezért a bibliai elbeszélés szerint az áldozatok bematatása eredetileg szintén az elssztllöttnek.mint
a nemzetség leend fejének jogaihoz és kötelességeihez tartozott. A tiszta állatok elsszülötteit fel
keUett áldozni, a tisztátalanokéit áldozati állatokkal megváltották. Az elsszülött flu a bibliai törvény szerint ketts osztályrészt kapott az örökségbl. A bibliai felfogás szerint a leviták léptek
az elsszülöttek helyébe, ezek pedig mindig a papoktól, akiknek tulajdonát képezik, váltságdíj által megváltandók. Ennek a felfogásnak maradványa, hogy a zsidók elsszülötteiket a mai napig
a paptól (kóhén) megváltják.
Elsszülöttségi jog (lat primogenüura), az
elsszülött fiúgyermeknek a többinél kedvezbb

öröklési joga. Jogunkban, amely az ú. n. törzsöröklési rendszert (1. o.) nem ismeri, az B. csupán

kus tökéletességnek tartották szépségének is
sok rajongója volt. Több ízben föllépett Pesten is.
V. ö. A. Ehrlwrd, üne vie de danseuse, Fanny
;

E. (Paris 1909).
2. E; Therese, táncosn, E. 1. nvére, szül.
Bécsben 1808., megh. Meránban 1878. nov. 19. Elször Nápolyban lépett föl 1828. mint els táncosn,
s egyaránt kitnt szépségével és ügyességével.

1850 április 20. morganattkus házasságra lépett
Adalbert porosz herceggel, ekkor a porosz király

Barnim bárónvé

emelte.

két folyó Németországban, legnagyobbrészt Szászország területén. A Wdsze E.
(v. Saalelster), az Eister-hegység csehországi részében ered, Asch mellett, mélyen bevájt völgyben átfolyik Szászországon, Reusz hercegségen
és Sachsen-Weimaron, azután Lützen és Lipcse
közt két ágra oszlik (az egyiket Lupe-nek nevezik)
s az ú, n. Aue berkes síkon át Halle fölött a
Saaleba ömlik. Több patakon kívül Lipcsénél a
Pleisze folyócskát veszi fel. Hosszúsága 195 km.
A Schioarze E. Oberlausitz szászországi kerületben ered, csekély esés mellett 180 km. hosszú
folyás után E. mellett az Elbebe ömlik. Langenbergnél az Elbevel a 15 km. hosszú Grödel-Elsterwerdai csatorna köti össze.
2. E. (Bad E.),falu és fürdhely Zwickau szászországi ker. kapitányságban, 2 km.-nyire a cseh
határtól, 473 m. magasban, erds vidéken, a
Weisse-E. és vasút mellett, (isio) kb. 2000 lak.,
gyapjú és félgyapjú kelmék készítésével. Forrásai
a Mária-, a Király-, az Albert-, a Só- és a Móricforrás vizök sós és alkalikus vasas víz (10—15**
C), amely nagyon hasonlít a franzensbadi források vizéhez. Ezeken kivül vannak gz-, villamosfürdi, savó- és massagekurája. Kedvez fekvéséElster,

1.

;

a hitbizományi javakban való öröklésnél bír jelentséggel, ha t. i. a hitbizomány
alapítása sze- nél (nyári középhmórsóklet
14-6" C.) és jó
rint
elsszülöttségi, azaz abban a jogutódlásra berendezésénél fogva igen látogatott (kb.
6000
mindig az utolsó hitbizományi birtokos elsszü- fürdvendég). V. ö. Hahn : Bad E. (BerUn
1890).
löttje 'hivatott (1. Hitbizomány). A Habsburg-ház
Elster, 1. Emst, német irodalomtörténetíró,
trónöröklési rendje is az E. elvén alapul.
szül. Majna-Frankfurtban 1860 ápr. 26-án. Egy
Els táncosn, az a táncosn, aki a balletek- ideig a glasgowi egyetemen és a Queen Margaret
ben a vezet szerepet viszi.
Collegeben a német nyelv lektora volt, majd
Els tiszt v. legidösh tiszt, hadihajókon a 1888. visszatért Németországba és magántanárhajóparancsnok után rangban legidósb tiszt ó nak habilitáltatta magát a lipcsei egyetemen,
ahol
vezeti az egész bels szolgálatot, felels a fegye- késbb rendkívüli tanár lett
1903 óta rendes ta-

—

—

:

:

Elsterbergr

nár Marburgban. Munkái Beitrage zur Kritik des
Lohengrin (1884) Heines Buch der Lieder, nebst
einer Nachlese nach den áltesten Drucken oder
Handschriften (1887) Zur Entstehungsgeschichte
des Don Carlos (1889). Kiadta Heine összes mveit teljes kritikai apparátussal, kommentárral és
életrajzzal (1887—90, 7 köt.); Die Aufgaben der
:

;

;

Litteraturgeschichte (1894) Principien der Litteratur-Wissenschaft (I. 1897, 11. 1911).
;

2.

E.,Ludwig, német nemzetgazdasági író, E. 1.

bátyja, szül. Majna-Frankfurtban 1856 márc. 26.
1883-ban königsbergi egyetemi rendkívüli, 1887.
boroszlói egyetemi rendes tanár lett. 1897-ben a
porosz kultuszminisztériumba hívták és ott titkos

kormánytanácsos. Mvei Die Lebensversicherung
in Deutschland (Jena 1880) Die Postsparkassen
(u. 0. 1881). Másokkal együtt kiadta a Staatswissenschaftliche Studien (u. o. 1887—1900. 6
köt.) c. gyjteményt, Conrad, Lexis és Leoning társaságában a Handwörterbuch der Staatswissenschaften, másokkal a "Wörterbuch der Volkswirt:

;

schaft

c.

—
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enciklopédiát.

Elsterberg, város Zwickau szászországi kerületi kapitányságban, aWeisse-Elster és vasút mellett, (1905) 4852 lak., gyapjú- és pamutszövökkel,
brcserzéssel, selyemhimzéssel, sörgyártással, fü-

Elszászi

nép

nak elhelyezve és amennyiben kaszárnyák és
fleg katonai istállók hiányában ez az elhelye-

még

zés

mindenütt

nem

volt

keresztülvihet, a

kormányok és a községek erélyesen törekszenek
e hiány pótlására, mert a polgároknál való állandó elszállásolás katonai szempontból nem kívánatos, miután a szerte elszállásolt legénység fölötti felügyelés sohasem lehet oly hathatós, mint a kaszárnyában, ahol a katona folytonosan elöljárói szeme eltt van. Menetek alatt
azonban és sok csapatnak aránylag kis területen
való ideiglenes összpontosításakor az E. ki nem
kerülhet s azért az majdnem minden államban
külön törvények által szabályoztatott. Béke idején rendszerint a menetet elrendel (irányító)
katonai parancsnokságok vagy hatóságok a közigazgatási hatóságokat az elszállásolásra írásban
szólítják fel. Csak sürgs esetekben, valamint
30 embert vagy 30 lovat meg nem haladó szállítmányoknál lehet a megkereséssel közvetetlenül
a község elöljárójához fordulni. Ha a viszonyok
arra kényszerítenek vmoly parancsnokot, hogy
azok a csapatok, melyek számára az elszállásolás

elre nem volt rendezhet, gyorsan födél alá jussanak, akkor az egésznek parancsnoka a polgári
hatóság minden elleges értesítése nélkiil is ki-

rlmalommal. A régi, ers Elsterburg, utalhatja az egyes parancsnokságok, csapatok és
amelyet IV. Károly mint rablófészket lerombolta- intézetek számára az elfoglalaudó helyiségeket.
tott, ma nyári lak Altes Haus-nak hívják.
Elszámolás, a bizományos jelentése a megbízó
Elsterwerda, város Merseburg porosz kerület- számlájára lebonyolított ügyletrl. Az E. történben, a Schwarze-Elster jobb partján vasút mellett, hetik idszakonként (negyedév, félév, v. egész év)
rész- ós

;

4224 lak., cserépedónykészítéssel, sör- és
szeszgyártással. 1815-ben került Poroszországhoz azeltt a szász választófejedelemé volt.
(1910)

;

Elsütés, 1. Löveg.
Elswick, Newcastle

(1.

o.)

angol város egyik

kerülete.

Elszakadás Rómától (ném. Los von Rom), pookokból származó vallási mozgalom Ausztriában, melynek vezérei és hívei a kat. vallásról a

litikai

protestáns, v. ókatolikus vallásra tértek. A Los
von ltom jelszó az 1897 dec. 11. tartott bécsi német naggylésen született meg. Szélesebb hullámokat 1899 óta támasztott, amikor Schönerer
képvisel izgatására egy év alatt 10,000 osztráknémet katolikus hagyta ott vallását, mely számnak fele a Csehországban él németek közül került ki. A mozgalom oka az volt, hogy az osztrák
klérus a nemzetiségi küzdelmekben mindig a németség ellen foglalt állást. A Németbirodalom
protestáns körei rokonszenvesen fogadták az alldeutsch eszmét szolgáló mozgalmat s a GusztávAdolf-egylet támogatta is azt. Az osztrák kormány késbb akadályokat gördített az áttérések
elé, mégis 1903-ig körülbelül 40,000 lelket veszített a kat. egyház az osztrák németség közül. Az

osztrák

ban

mozgalom hatása alatt a Németbirodalom-

növekedett a protestáns vallásra áttért
katolikusok száma. A román államokban is történtek kísérletek e jelszó alatt, de csak Franciaországban és Belgiumban mutatkozott némi eredmény, míg Olaszországban ós Spanyolországban
nem tudott visszhangot támasztani.
Elszalagosodás (növ.), 1. Szalagosodás.
Elszállásolás. Békében jelenleg majdnem minden európai hadsereg csapatai kaszárnyákban vanis

V.

ügyletenként.

Az

E.

magában

foglalja a kö-

ügyletrl szóló részletes számlát s ezzel szemben a felmerült költségeket, valamint a bizományosnak megállapodás szerint járó jutalékot. Ily
B.-okat küldenek a bankok is ügyfeleiknek negyedévenként úgynevezett könyvkivonatok alakjában.
B. z,z építészetben, egy befejezett épületen
teljesített munkálatok üzleti részének, az eredeti
tervekkel és költségvetéssel való egybevetése
mellett történ pénzbeli lebonyolítása és a számlák számszer helyesbítése. Az E.-t rendesen az
építész vezeti megállapítja, hogy hol fordultak
elö túlkiadások, hol megtakarítások és ezek alapján utalványozza ki az egyes mesterembereknek
a munkájukért járó összeget. Átalányösszegben
vállalt építkezéseknél az E.-i munkálatok sokkal
csekélyebbek, mint az egységárak alapján kiadott
tött

—

;

építkezéseknél.

Elszámoló árfolyam, 1. Árfolyam.
Elszámoló intézetek, 1. Clearinghouse.
Elszász, 1. Elszász-Lotharingia.
Elszászi borok. Eiszász a Németbirodalom legtöbb bort term tartománya legtöbb bort termel
Schlettstadt, Molsheim, Rappoltsweiler. A szUt
fleg a Végezek elhegyein termelik, de a síkon
is sok szll van a szllmetszés odairányul, hogy
minél több bort nyerjenek. Többnyire fehér bort
termelnek ugyan, de kevés, azonban igen jó vörös
bort is szrnek. Nevezetesebb borterm helyek
Reichenweiler, Boblenheim, Kaiserberg, Rappoltsweiler, Türkheim. A legtöbb borthelyben fogyasztják el, újabban igen sokat szállítanak Németországba.
Elszászi nép, a mai Elszász keveredett vér lakossága. Július Caesar eltt Elszászban és pedig a
;

;

—
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D-i részében gallok, É.-i részében pedig a kelta 32 millió M értékben állítottak el a fzött só
cimberek laktak. A népvándorlás korszakában a értéke meghaladta a 3 milliót.
Ipar. E. ipara ma a Németbirodalomban elsó
vandálok után a frankok és alemannok foglalták
ei a mai Blszász vidékét, s a fennmaradt régi lakók- helyen áll s fleg a motorikus ervel dolgozó
kai összekeverödtek. A Vogezek É.-i völgyeiben nagy gyárak és iparvállalatok jelentékenyek. A
a régi lakosok ivadékai maiglan élnek s minden- kisiparosok száma 9000 és 113 testület kötelékébe
képen különböznek Elszász többi népségétl. A tartoznak. Termel iparszövetkezetek száma 15.
mai elszásziak túlnyomólag német és francia ke- Az iparágak közül legjelentsebb a szöv-, fonóverék a vallásukhoz annyira ragaszkodnak, hogy ipar, melyek termékei világhírek. A vas- és órcezt még a ruházatuk is elárulja. Földrajzilag olvasztóipw szintén hatalmas fejldést ért el s
Blszász lakossága alemann, Lotharingiáé frank 1907. a 12 nagy olvasztó és 46 vas- és éreönt
eredet s átlag eszerint alakul a vallási arány is, termelése meghaladta a 124 millió márkát. A gépbár túlnyomó a katolikus. Nyelvileg újabban gyártás, üveg és agyagipar a tartomány majdnem
túlnyomólag német. V. ö. Langenbeck, Landes- minden részén virágzó s ugyanez mondható a vekunde d. Reichslandes E. (Leipzig 1904) Clausz, gyészeti, papír-, br- és egyéb gyái-telepekrl.
száma (1908) 58. a szeszfzké
Beitrage zur Volkskunde von E. (Strassburg A sörgyárak
*
1884;; Stacdsmann, Volksthümliche Kunst aus 27,877.
Kereskedelem és pénzU^rv- E. kereskeSlsa-ss-Lothr. (Esslingen 1911).
Slszász-Lotharingia (1. a meUékelt térképet), delmi és pénzügyi élete igen élénk. Külkereskenemet birodalmi tartomány.Határos a bajor rajnai delmi forgalma szerencsés fekvésénél fogva igen
Pfalz-cal, a porosz Rajnai tartománnyal, Luxeni- jelents, melyet a pompás szárazföldi és viziutaBurg nagyhercegséggel. Franciaországgal, Svájc- kon bonyolítanak le. Bels kereskedelme külkecal ésBaden nagyhercegséggel. Területe 14,521-8 reskedelmi forgalmát meg sem közelíti. E, pénzügyi mveleteit a német birodalmi bank 3 fiókkm-.
Felszíne és vizei. Éghajlat.E.területeaRajna intézetén kívül 131 takarékpénztár és bank bomentén a Vogezek (Vosges) lábáig sík föld, me- nyolítja le. Ez intézetek alap- és tartaléktkéje
lyet a Jura, a Vogezek és a Lotharingiai- 7 milliárd M, s csupán az egy évi giró- és elearingfenslk kiágazásaiból álló dombos vidék fog körül. forgalom meghaladja a 7 milliárd M-t. A takarékA hegyes vidék D.-en a Jura, míg a Franciaország betétek összege 178 millió M volt 1910-ben.
felöli határon a Vogezek emelkednek. Folyói
a
Közlekedés. E. gazdasági fejldését terméRajna, Mosel, Allaine, Doubs.Saar, 111, Moder,Sauer szeti kincsein kívül fleg kitn közlekedési útós Lauter. A tavak közül nevezetesebbek a Fehér- jainak köszönheti, melyeknek kiépítését elssores Fekete-tó, a Daren- és a Belcheu-tó. Lotharingia ban stratégiai szempontok tették szükségessé.
143 apró tava összesen 4000 ha. -nyi területet fog- 1910-ben a vasutak hossza 2100 km. volt, a hajózlal el. Az éghajlat mérsékelt valamivel melegebb ható viziutak hossza pedig 4133 km. Fosta 1560,
a síkságon, mint a Vogezek közt amott a nyári távíró 1331. telefonállomás 1290 volt tizemben
középhóméroéklet 16", emitt 11 •4«, Strassburgban 1910-ben.
az éví középhmérséklet 10", Metzben 9'1<*. Az
Népesség- E. népessége az 1910. évi népévi esmennyiség Strassburgban 678 mm. Az ural- számlálás szerint 1.871,702 volt. Népsrség egy
kodó szelek a DNy.-i és ÉK.-i szelek.
km^-en 128'9. A népességbl földmível 568 ezer,
Terményeic. 1. Allaiország. E. állatfaunája iparos és keresked 952 ezer. Német volt az 1905.
középeurópai és ugyanazok fordulnak el ott is, évi adatok szerint 1.575,622, francia 200,220.
mint Magyarországon. A haszonállattenyészt^s olasz és egyéb anyanyelv 39,222. Vallás szerint
kiváló s az elszászi lovak különösen keresettek. róm. kat. 1.387,462, luth. 391,067, zsidó 31,708.
1907. az állatállomány a következ volt: ló Született 1909-ben 50.924 (27- lo/o), meghalt 33,591
138,077. szarvasmarha 544,664. juh 67,980, sertés (17-8o/o), házasságra lépett 13,184 pár (7o/o). A ter'»02.443 és kecske 63,670 darab.
mészetes népszaporodás volt egy óv alatt 9-2o/o.
2. Növényország. Miként állatfaunája, úgy E.
Szellemi müveltségr- E. mveltségi viszoaovényflórája is középeurópai s fleg gabona- és nyai igen jók s a néj)es8égnek alig 20/0-a analfaázlltermelésre alkalmas. A mezgazdasági ter- béta. Közoktatásügyi intézményei közül jelentmelés az intenzivebb kultúra következtében igen sebbek a strassburgi egyet-m és technikai fjó. 1909-ben termett 2.313,680 q búza, 970,590 q iskola, a rufachi gazdasági akadémia.Van ezeken
rozs, 1.096,490 q árpa, 2.110,280 q zab, 11.738,630 kívül 21 gimnáziuma, 13 reál-, 1 mipari és iparq burgonya, 7.763,680 q széna és takarmány. Az iskolája, 1 püspöki, 1 káptalani iskolája, 68 felsbb
ipari és kereskedelmi növények közül nagyban leányiskolája, 2863 nyilvános-, 78 magán néptermelik a dohányt ós komlót. A szóllöterület iskolája, 5 tanító-, 3 tanítónkópzintézete, 2 kat.
29,655 ha, melyen 436,000 hl, 13 millió érték 1 protestáns papnevelintézete. Kulturális intézbor termett. A mezgazdasági müvelésre alkal- ményei a strassburgi egyetemi gyjtemények, a
mas 7^5 ezer ha. földterületbl szántóföld 58-9<>/o, strassburgi természettudományi-, a
éa
rét ós legel 22o;o, kert l-5o,o, szll 3o/o, erd ipari gyjtemény, a kohnari városi gyjtemény,
II30/0,. Müvelésre alkalmatlan terület 3lO;o.
a müAanseni múzeum; 4 siketnéma-intézet, 1
3. Ásványország. Vas- és egyéb ércekben E. vakok intézete, 2 rültekháza és 244 kór-, szeIgen gazdag. Kszén különösen D.-en fordul el gény- és árvaház. A két kat. püspökség (Strassnagy mennyiségijén. Só és káli szintén bségesen burg és Metz) egyenesen a pápának van alárenvan. A bányatermelés 1910-ben 19V, millió tonna, delve. Az evangélikusok egyházi ügyeit a strass81 V4 millió kor. érték volt. Vasat 42. kszenet burgi fökonzlsztorium és egy direktórium vezeti.
;

;

;

:

;

:

:

m-

RftKti

Non UwOwna.

VT.

köt.

m-

—

Elszász-Lotharlngia

Alkotmány és közigazgatás. Az
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1912. évi

alkotmány órtelmóben a törvényhozó hatalmat
a császár és a két kamarából álló tartománygyülés
együttesen gyakorol ja. A felsház tagjai 1. a strassburgi és metzi r. k. püspök, az ev. és ref. egyház
szuperintendense, a zsidó hitközségek egy válasz2. a tartományi ftörvényszók elnöke
tott tagja
s a strassburgi egyetem kiküldötte 3. a nagyobb
városok képviseltestületének, a kereskedelmi-,
iij

;

;

ipari- és

mezgazdasági kamaráknak delegátusai

a strassburgi iparosok kamarája által választott két tag. Törvényelkészít joggal a felsház
líem bír. Az alsóház 60 tagból áll. A két ház által
elfogadott törvényjavaslatokat a császár szentesíti. A két ház együttesen választja a szövetségtanácsba küldend s nemcsak tanácskozási, de
fizavazati joggal is biró három tagot. A közigazgatás élén a Strassburgban székel helytartó áll,
aki mellé az E.-i minisztérium ós államtanács
van rendelve. Ez utóbbinak elnöke szintén a helytartó és tagjai az államtitkár, az alállamtitkárok,
az országos ftörvényszók elnöke, a fügyész és
a császártól behívott egyének. Közigazgatási célból E. 3 kerületre (Alsó-, Pels-Elszász és Lotharingia), 21 vidéki ós 2 városi járásra van beosztva
az egyes kerületekólón egy-egy elnök (Strassburg,
Kotaiar és Metz székhellyel) áll. A kerület ügyeinek elintézésére idnként összej a kerületi elnöknek elnöklete alatt a kerületi gylés (Bezirkstag),
amelybe minden kanton (összesen 99) egy-egy képviselt küld közvetetlen választás útján.
A tartományi bevétel volt 1910-ben 67.450,739
M, kiadás 67.387,854 M. Fbevételi források az
erdészet, vám-, egyenes- ós közvetett adók, forgalmi adó. A birodalmi költséghez matrikuláris
hozzájárulása 6.900,974 M.
A tartományi adósság 3''/o-os járadókkölcsönbl
áll, amelynek összege (1909) 1.192,743 M volt.
s

Története.
I.

Elszász története. Július Caesar hódítása

idejében a kelta rauraci és sequani
továbbá néhány germán törzs lakta Elszászt.
A római iu*alom alatt Elszász 2 tartományra oszlott: Maxima Sequanorum-ra és a Germania
prima-hoz tartozó É.-i területre. Jelentékenyebb
római állomások voltak: Augusta Rauricorum
(Augst), Mons Brisiacus (Breisach) és Argentoratum (Strassbm-g). A III. sz. óta a be-betör alomannok tolakodtak Elszászba, kik ellen a rómaiaknak többször kellett védekezniök Julianus császár 357. Strassburg közelében, Gratianus 378.
Kolmar közelében verte meg ket az V. sz.-ban
Elszász D.-i részeit mégis
birták. 496-ban azonban Klodvig frank király hódította meg egész Elszászt és akkor nyerte el nevét is. (Elszász : az
disassok vagyis «idegenek országa)).) A frank
uralom idején egyébiránt saját, az Etichonok
nemzetségébl származó hercegei alatt állott az ország. 843-ban Lotharingiához, 870. a K.-i frank
országhoz került és 925. része lett az alemann (v.
sváb) hercegségnek, melynek m-ai, a Hohenstaufok, az elszászi herceg címét is viselték. Elszász
számos birodalmi közvetetlenséggel biró területre
oszlott föl, amelyek között különösen a birodalmi
városok tntek ki. í. Rtszakállú Frigyes óta az
(Kr.

0. 58.)

törzs,

;

k

;

—
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Nordgauban, valamint a D.-i Sundgauban a
birodalmi hatalmat landgrafok gyakorolták ez
utóbbiban az örökös landgraí'ságot a Habsburgok
nyerték el. A gazdasági élet fejldésével a szel»
lemi élet is korán virágzásnak indult e tartományban: híres szerzetesek és írók (Otfried, késbb
Bckard, Tauler), majd lovag-dalnokok (Gottfried v.
Strassburg, Reinmar v. Hagenau) versenyeztek e
tekintetben egymással. A gót építészet is nagy
virágzásnak örvendett (strassburgi Münster). 1365.
és 1375. elbocsátott francia zsoldosok járták bo
rabolva Elszászt, 1439. ós 1444. pedig a rabló armagnacok fészkelték be magukat több városban.
1469-ben Zsigmond, Tirol hercege a császárnak,
III. Frigyesnek engedelmével a felselszászi osztrák landgrafságot Merész Károly burgundi her^
cégnek zálogosította el, aki csaknem egész Elszászt
hatalma alá vetette, de miután Nancy mellett halálát lelte (1477.), Elszász felszabadult a burgimdi
iga alól. A középkor végén a mveltség újabb
lendületnek indult (Gutenberg strassburgi nyomdája. Geller v. Kaisersberg, Murner Tamás, Brant
Seb.). A protestantizmus is behatolt Elszászba. II.
Henrik francia király 1555., midn Metz, Tóul és
Verdun püspökségeket megszerezte, Strassburgot
és a Rajna-vonalat el akarta foglalni, azonban kísérlete meghiúsult. Csak a 3ü éves háborúban
szerezték meg a franciák Elszász egy részét.
É.-i

:

Weimari Bernát közremködésével. A

vesztfá-

béke az osztrák birtokokat Franciaországhoz
csatolta. A XIV. Lajos által életbe hívott visszacsatolási kamarák azonban a francia fenhatóságot
a bírod, városoki-a és a rendek birtokaira is kiterjesztették; Strassburg pedig 1681. nyitotta még
kapuit XIV. Lajos eltt. Francia uralom alatt
Elszász anyagi jóléte tetemesen emelkedett és a
strassburgi egyetemnek mindig számos német
liai

A nemA

hallgatója volt (köztük Herder, Goethe).

zetiségi kérdés csak utóbb élesedett ki.
francia
forradalom a rendek kiváltságait eltörölte, Elszászt egészen beolvasztotta Franciaországba és
abból Bas- és Haut-Rhin dópartementokat alkotta.
Csak most vesztette el Elszász német jellegét és

franciává lett annyira, hogy midn a szövetségesek 1813. Elszászba benyomultak, a lakosság ellenséges érzületet tanúsított irántuk. Az 1870— 71-iki

háború után azonban a gyztes németek Bismarck
terve alapján Elszászt, mint E.-t visszacsatolták a

Németbirodalomhoz.
II. Elszász-Lotharingia. Az 1871 máj. 10-iki
béke értelmében Hant- és Bas-Rhin francia départementok (kivéve Bolfort), továbbá Meurthe dép.
Saarburg ós Cháteau-SaÚns arrondissementjai.
Moselle départ. Saargernünd, Metz és Díedenhofen arrondissementjai a Németbirodalomhoz kerültek. A németbirodalmi szövetségtanács e területeket németbirodalmi tartománynak (Beichsland) jelentette ki, amelyben a felségi jogokat a
birodalom gyakorolja, a törvényeket pedig a szövetség-tanács és bii'odakni gyíUés szabja meg;
egyelre azonban a diktatúra fölállítását kívánta,
amely 1874 jan. l-ig életbe is lépett. Erre már a
háború idejében kinevezett fkormányzót, Bismark-Bohlen grófot, állásától föhnentették és
E. kormányát porosz mintára szervezték. 1871
szept. Möllert nevezték ki kormányzóvá, mellójo

rendelték az E.-i császári tanácsot ós a birodalmi
kancelláriában külön E.-i osztályt állítottak föl. A
németek Strassburgban új egyetemet nyitottak s
az adót leszállították, de a lakosság zöme ellenzéki
maradt és e hangulat különösen akkor fokozódott,
midn behozták az általános katonakötelezettséget
és az opció kérdése is napirendre került. A frankfurti béke értelmében u. i. a kormány 1872. felszóUtotta a lakosokat, nyilatkozzanak, vájjon németek vagy franciák kivánnak-e lenni. Több mint
160,000 franciának nyilvánította magát, de csak
öO.pOO-en vándoroltak ki; a többiekkel a kormány mint német alattvalókkal járt el. Ez és a
német nyelvnek behozatala az iskolákba sok helyen nyÚt ellenszegülésre vezetett. Midn pedig E.
lakói követeket választottak a németbirodalmi
gj'ülésbe, csupa protestáló képviselt választottak,
akik 1874 febr. 16-án a birodalmi gylésben óvást
tettek az annexió ellen és azután a gylést otthagyták. Csak nagyon lassan sikerült a kormánynak nagyobb befolyásra szert tenni és megalakult
az úgynevezett autonomista-páii, amely azt követelte, hogy az autonóm E.-t eLszásziak kormányozzák. Ezen hangulatváltozásnak eredményeként az 1879 júl. 4-iki törvény értelmében E. külön helytartót, minisztériumot és tartományi bizottságot kapott. Az els helytartó Manteuffel
tábornagy volt, aki a lakosságot engedményekkel
igyekezett megnyerni. 1881-ben és 1884.E. megint
csupa protestálókat választott meg a birodalmi
gylésbe. Manteufíel utóda az erélyes HohenloheSchülingsfürst hg. párisi német nagykövet lett
(1885—94), de ö is hiába fáradozott, hogy barátságosabb hangulatot keltsen a lakosokban. Az
1887-iki választások után tehát Idméletlen eljáráshoz nyúlt a franciaországi egyesületekkel összeköttetésben álló társaságokat feloszlatta, a németellenes tüntetéseket szigorúan betiltotta, francia
katonáknak a tartózkodást a tartományban meg
;

nem

engedte a városok élére maga állított polgármestereket és 1889. a törvényszékek hivatalos nyelvévé kizárólag a németet tette. A legszigorúbb rendelkezés az 1888-iki útlevél-kényszer
volt, amely szerint útlevél nélkül Franciaországból senki sem jöhetett E.-ba
ezt azonban 1891
szept. 21-én megszüntették. Ez id ótaB.-ban a
kibékülés némi haladást tett. 1893-ban a «tiltakozó
párt» már csak 8 mandátumhoz jutott. 1894-ben
Hohénlohe-Langenburg hg. foglalta el a helytartószéket és alatta számos reform lépett életbe,
új polgári tvkönyv és sajtótörvény, adóreformok.
1Ü02. pedig megsznt a diktatúra. Az általános
titkos választást ellenben a birodalmi tanács még
nem merte behozni. 1907-ben Wedel gróf vette
át a helytartóságot, Zom von Bulach az államtitkárságot. Alattuk az ellenzéki hangulat megint
ersbödött és vele karöltve a kivándorló hadkötelesek, a francia hírlapok és egyesületek száma
is növekedett Parisban pedig megújultak a tüntetések az E.-szobor eltt. A tartományi bizottság
a francia nyelvnek behozatalát sürgette az elemi
iskolákba köteles tantárgyként, de a kormány ezt
ellenezte. Az elszászúik egy másik kívánsága,
hogy a «Reichsland» ot a «Bundesstaat» (szövetséges állam) rangjára emeljék, Berlinben ütközött
akadályokba. E. alkotmányának ilynem revíziója
;

;

;

-
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a németbírodalmi tanácsot és gylést az utolsó
években állandóan foglalkoztatta, a 15 elszászí
képvisel pedig évrl-évre ismétlé ebbeli kívánságait. 1910 márc. 14. Bethmann-Hollweg kancellár váratlanul bejelentette a birodalmi gylésnek, hogy az E. alkotmányára vonatkozó reformtörvényjavaslat immár elkészült. A kormány kétkamarás képviseleti rendszert tervezett a felsház tagjai közül 18-at a császár nevezett volna
ki, míg a második kamara tagjai aránylag demokrata alapon választatnának, az ország élén
pedig továbbra is császári helytartó állana. Ez a
javaslat azonban részben a szövetségi tanácsban,
részben (1911 febr.) a bírod, gylésen, nemkülönben az E.-i lakosság szocialista és francia érzelm
rétegeinél sok nehézségbe ütközött, és csak Delbrück államtitkár ügyességének és kitartásának
köszönhet, hogy az alkotmányjavaslatot, noha
ersen módosítva, a birodalmi gyiUés 1911 május
26. nagy többséggel elfogadta. Az 1912 jan. birodalmi választásokon 5 elszászí és 2 lotharingiai
;

ellenzéki képviseljelölt jutott mandátumhoz, továbbá 4 centrumpártí és 4 szocialista. Az ellenzéki
hangulatot azonban fleg a francia pártiak E.-ban
még jobban elmérgesítették s. ezt bizonyítja a
tartománygylés többségének 1912 febr. 26. hozott ama hatái'ozata is, mellyel a császár rendel-

kezésére álló kegydíjalapot (100,000 márka) törölte. "Vilmos császár rövid idre reá a strassburgi
fpolgármester eltt úgy nyilatkozott, hogy E.
alkotmányát darabokra fogja tömi, a tartományt
pedig beolvasztja majd Poroszországba. Ez a német birodalmi alkotmányba ütköznék, amennyiben a szövetségi tanács hozzájárulása nélkül nem
lenne foganatosítható. 1912 máj. 17. a birodalmi
gylésen Bethmann-Hollweg kancellár kijelentette, hogy a császárnak távolból sem volt szándékában a szövetségi tanács és a birodalmi gylés
jogait sérteni.
Irodalom. Schoepflin, Alsatia illustrata, 1751 ; u. a., Alsatia
diplomatica Coste, .\lsace romaine, 1759 Grandidier, Hist.
de la province d'Alsace, 1784 ; Strobel, Vaterland. Qesch. des
Elsasses, 1841—49; Ch. Grad, L'Alsace, sa sitaation et ses
ressoarces au moment de l'annexion, 1872 ; Baqaol, L'Alsace
ancieaae. et moderae, 1865; Lehr, L'Alsace noble, 1870;
Ménart, L'art en Alsace, 1876 ; Reuss, L'Alsace pandant la révolQt. fran^aise, 1881 ; Lorenz 0. n. Scherer, Qesclu des E.,
2. kiad. 1885
RochoU, Zar Gesch. der Annexion d. E. durch
die Krone Frankreichs, 1888 ; Legrelle, Lonis XTV. et Strassbonrg; Rohdewald, Die Abtretung des E. an Frankreieh 1648.,
Halle 1893 ; Du Prel, Die dentsche Verwaltüng im Elsass,
Strassburg 1897 ; Bpach, Moderné Kulturzustande im Elsass,
;

;

:

Krans, Kunst n. Altertnm im Elsass, 4 köt.,
Woltmann, Gesch. der deutsch. Kunst im Elsass,

3 köt., 1874;

1876— 92

;

Schmidt, Hist. littér. de l'Alsace, Paris 1879 Spieser,
Bundesstaat, Beriin, 1908 Ruland, Dentschtnm
Prauzosentum im Elsass, Kolmar 1909 Kapp, Das elsSssische Bürgertum, 1908 Jacob, Bismarck a. die Erwerbuüg
i:!sass, Btiassburg 1905; Alb. Pnttkamer, Die Aera Man1876

;

;

Elsass als

;

a.

;

;

1904; Régamey, l'Alsace, Paris 1911. E. köiigazgatását és alkotmányát megírták újabban
Lfining, 1S74:
Leoaf, 1883
BrBCk, 3. kiad., 2 köt., 1909 és Mandel, 1905.
tenffel,

:

;

Elszigetelés v. izolálás (az olasz isola szóból,

mely szigetet

jelent) a. m. elkülönzés, elkülönítés.
tlzikában E. az elektromos vezetés megszüntetése ú. n. rossz vezetk által.
Elmgetd árkokat ásnak az erdben a földön vándorló hernyók
ellen.
Elszigetel nyelvek, 1. Egytagú nyelvek.
Elszirmosodás (petalodia, növ.), a levélnek \\
valamely vírágrésznek átalakulásából v. visszafejldésébl származó tünemény, midn ez a szí-

A

—

—

28*

—

Elta

i8t

—

BIton

melyet E.-nek neveznek. Ha a gyorsulást <p-vel
amint a részletes számítás mutatja, az E. 5
V2 ? (dt)^, tehát az E. értéke a
gyorsulás felének az idelem négyzetével való
Elta, Heltai Jen (1. o.) irói álneve.
Eltartás, az életfentartós eszközeinek (óle- szorzata fele iránya pedig a gyorsulás irányával
lera,laká8,ruházat,gyógyitás, neveltetés stb.) nyuj- esik egybe. V. ö. Fröhlich J., Kinematika 47. §.
tására irányuló kötelem ilyen a ntartás (1. o.), a L. még Aberráció.
2. E. A kereskedelmi életben igen sok árú, küszül (1. 0.) eltartása, a közhivatalnokok nyugdíjigénye, özvegyek és árvák ellátási igénye stb., 1. lönösen azok, melyek a tzsdei forgalom tárgyát
Nyugellátás. Mértékére nézve az E. rangszer, teszik, ú. n. szokványminségben kerül vételre
ill, szükséges. Az E.-t elssorban természetben és eladásra. A valósággal szállított árú rendesen
kell teljesíteni, pénzértékben csak akkor, ha ter- nem egyezik meg a szokvánnyal és ilyenkor an
mészetben a kötelezett hibája miatt nem teljesít- E. kiegyenlítend. Az E. lehet vagy megtérítés,
ha jobb a szokványnál, vagy levonás, ha rosszabb.
het.
Eltartottak, azok, akik a nemzeti termelésben
Élterlein, város Zwickau szászországi kerületnem vesznek részt és ennélfogva a termelk ter- ben, (1905) 2213 lak., csipke- és paszomántkészítéshére élnek, mint a gyermekek, aggok, háztartás- sel, papír-, szeg-, gépgyártással, brcserzéssel,
ban foglalkozók, csupán a háztartás körüli teen- vashámorral és fürészmalommal, Barbara üttdket végz házi cselédek ide számítandók a le- mann emlékkútjával.
Eltermsödés v. elanyásodás (üöv., carpellotartóztatott egyének is.
Elten, helység Düsseldorf porosz kerületben, mánia v. pistillonem messze a Rajnától, vasút mellett, (i9io) íZia), a termlevelek
2654: lak., vajkészítéssel és dohánygyártással. többszörözdése. A
virágnak minden
Közelében Bltenbergen volt egy ni zárda, melyet 968. alapítottak; 1803-ig birodalmi kivált- részébl támadhat,
pl. a tulipán leplébl,
>iggal birt,
Mterelés (ném. die Ahtrift, ol. deriva, franc. de fleg a porzókdérive, ang. leeway). Vitorlás hajók, st a tenger ból, pl. a Sempervihullámzása következtében a gzhajók is nem csu- vum V. mák virágpán a hajótö irányában haladnak, hanem a szél- jában. Majd csak a
nek és a hullámoknak nyomása következtében is porzók fele lesz tertermészet (liha ezen nyomás oldalról jön, oldalvást hajtatnak,
BltermösSdés.
tereltetnek. Ezt a hajó E.-ének mondják, melyet liom), majd az egész
a hajó megtett útjának, illetve a napi érkez pon- porzó, majd mindenféle átmenetelt látni a porzók
toknak meghatározásánál számításba kell venni. meg a term között.
Éltet Elek (zilahi), mérnök, a kereskedelemA hajófar után húzódó, felkavart víznek, az úgynevezett nyonidokviznek (v. hajóbarázdának) irá- ügyi minisztérium nyg. osztálytanácsosa, szül.
nya, viszonyítva a hajótönek irányához, határozza Szilágy vmegyében Zilahon 1834. Régi székely
meg az B.-t, mely szög meghatározása vagy az nemes család sarja 1861-ig tagosítási és trasziirányt segélyével, vagy pedig becslés útján tör- rozási munkákat végezett, 1861—1870. Középténik. Külön számításba veend még a hajónak Szolnok és Kraszna vmegyék tiszti fmérnöke
tengeren az áramlatok, folyókon a víz folyása volt. 1870-ben miniszteri mérnökké nevezték ki a
általi E.-e, mely a víz felületén nem látszik meg. közlekedési minisztériumba. 1875-ben építette a
A tengeráramlatok (1. o.) által várható B.-t az székely határszéli utat, 1876. a bethleni Szamoslétesült
áramlati térképek (1. o.) segélyével lehet hozzá- hidat. Számos nagyszabású mérnöki
vetleg kiszámítani, pontosan pedig a hajónak az vezetése alatt, így építésvezetje volta budavalószín és megfigyelt helyei közti különbségbl. pesti Margithíd alapozó ós falazati munkáinak, a
Eltérés (dematio). 1. A kinematika a deviatio vásáros-naményi és záhonyi Tiszahidak az ö felfogalmát következképen állapítja meg A mozgó ügyelete alatt létesültek, azonkívül ffelügyelje
pont t idben volt a munkács-beszkidi vasút ós több állami útJ.-ban(l.azá&- vonal építésének.
Eltham (ejtsd: eiithem), falu Kent angol eountyrán),dtiá6köz
múlva jB-ben ban, Londontól DK.-re. A faluban egy romokban
legyen, ^-ban lev királyi palota látható, melyet 111. Henrik
a pont sebes- építtetett 1270 körül és melyben leginkább VII.
sége az érint Henrik lakott. A palotából csak a szép lakomair^yába esik csarnok maradt épségben.
E. (épüEltolás (virtuális), l. Elmozdulás.
ha tehát J.-ban
leteké), 1. Házeltolás.
a gyorsulás
E. (geoi.), 1. Elvetödés.
Elton, 205 km* terület siker sóstó Asztrakán
megsznnék,
Eltérés.
akkor a moz- orosz kormányzóságban a Vol'^ától K.-re mintegy
gó pont dt id 100 km.-nyire, az é. sz. 49o 61' alatt. Csak patamúlva egyenletes sebességgel 5*-be jutna. De mi- kok folynak belé. Környékén a talaj ismeretlen
vel a gyoraulás nem zérus, tényleg nem jB*-be, mélységig tiszta só. Igen sekély vize csaknem
hanem jB-be jut. Eme két helyzet különbségét telítve van sóval (29o/o) messzirl ezért — mondja
nagyság ós irány szerint a B^B távolság adja meg, Brdmann -- olyannak látszik, mintha jég ós hó
alakját ölti magára. Az egyszer szegfíi pl.
lehet 10 V. 15 szirmú (szabályszeren 5 szirmú),
ha 5 V. 10 porzója helyett is szirma lesz.
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jelöljük, akkor,
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;
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Elton

Elvadul&s

tf^amá. .Aalmukok Alton-nor-nak (a.m. arany megh. 1910., cs. és kir. ulánus-százados, kitn úrtó) hívják Régebben 2—3 millió pnd sót kaptak lovas. Az osztrák, de különösen a magjarországi
ma egészen el van hanyagolva, mióta a úrlovasversenyekben éveken át rendszeresen és
tolóié
nagy sikerrel lovagolt. Négy ízben volt a moBaszkuncsak sós-tóhoz vasút vezet.
Elton (^tsd: eit'n), James Frederkk, angol afri- narchia úrlovaschampionja (1898., 1900.. 1903.,
kai utazó, szül. 1840 aug. 3., megh. 1877 dec. 19. 1904.). Négyszer nyerte meg a Nagy pozsonyi
;

Résztvett az angolok kínai és a franciák mexikói
hadjáratában, bejárta 1868—71. Transvaalt és
Natalt. 1873-ban mozambiki alkonznlnak, 1875.
konzolnak nevezték ki és a rabszolgakereskedés
elnyomása érdekében többször beutazta a keletafrikai partokat. 1877-ben a Nyasszánál járt és az
úti fáradalmak következtében meghalt. tinaplóit
Cotterill adta ki Travels and researehes among
the lakes and moimtains of Eastem and Central
Afrika (London 1879).
Eltorznlás (nSv, deformatio), a növények rendellenes képzdéseinek az az esete, mikor a szer:

vek abnormáUs módon, vagyis nem arányosan s
nem a rendes megszokott mértékök szerint nagyobbodnak, hanem többé-kevésbé eltorzulnak;
de azért az ilyen szervnek a minsége, vagyis
hogy szár-e, levél-e stb.. könnyen feliámerhet.
\áe tartozik 1. a szár szalagosodása, 2. a szár daganata, 3. a levelek hasadása. átUkadása, bodrossága, 4. a virág meg a gyümölcs E.-a, a hová
a szabályosodást (peloria) is számítják.
Eltörlés, 1. Abrogáció.
Eltörplés (növ., nanisrmis), bizonyos növényeknek rövidebb v. hosszabb ideig tartó törpe
állapota, amidn a szervük arányosan mind ki-

akadályversenyt s kétszer a bécsi Armee-Steeplechaset Összesen 1142 lovaglás közül 332-szer
gyzött. Háromszázadik gyzelme emlékére 1907.
ezüst pajzsot kapott az Urlovasok Szövetkezetétl. 1^08-ban súlyos idegbaj támadta meg. amely
fiatalon a sfrba vitte.

Eltze, folyó,

Elu,

1.

Alzette.

Szinghaléz nyelv és irodalom.

1.

Elacidatio

a.

(lat.)

m. megvilágítás, meg-

mag>-arázás.

Éiudál

(lat.)

m.

a.

elkerül, kitér valaki elöl

meghiúsít valamit, megcsal, kijátszik valakit.
Eluzió (elusio), kitérés, meghiúsulás duzörius,
;

csalfa, kijátszó.

Elokabrál (lat.), voltaképen valamit világosság mellett, azaz szorgalmasan kidolgoz elukubráció, tudományos, szorgalommal kidolgozott
;

munka.
EIoI, a 12-ik hónap neve a zsidóknál. Asszir
eredetü; a feliratokon az asszírok ÜU^lU-nak
hívják.
Elnra, város, 1. EUora.

Elora, v^s,
EIus, 1. Éles.

Elusio (lat),

1.

I.

Eüor.
Elitdál.

Elutasítás, midn a bíróság v. más hatóság a
nagyságra meg nem nö.
A táplálék és nedvességhiány az okozója, hogy felperes v. panaszos v. folyamodó keresetének,
tagjaik kell nagjságban ki nem képzdhetnek, panaszának v. kérvényének heljrt nem ád, elutaazért a száraz, sovány talajban, sziken stb. a nö- sító határozatot hoz.
Elntriatio (lat) a. m. kimosás, földes részek
vények gyakran igen aprók maradnak, amelyek
elmosása.
másutt nagyobbra is megnnek.
Eluvinm, a kzeteknek olyan mállási terméEltulajdonítás, 1. Jogtalan eltulajdonítás.
Eltulajdonítás elleni biztosítás, 1. Biztosítás. kei, melyek elmállási helyükön maradtak, vagyis
amelyeket a víz még érheti képzdési helyükrl
Eltnt egyén, 1. Holtnak nyilvánítás.
Eltville (ElfeM), város Wiesbaden porosz ke- el nem hordott.
Eluzió, 1. Ebidál.
rületben, a Rajna jobb partján, vasúti és gzhajóElül
állomás, (1910) 4309 lak., pezsgborgyártással és
1. Elöl
borkereskedéssel. A város fhelye volt a RheinElolkopoltyúsok (Frosobranckiata),dk csigák
gaunak; a X. sz.-ban a mainzi érsekség tu- egyik rendje. L. Csigák.
lajdonába került, a XIII. sz.-ban székhelye volt
Elv (lat. príncipium)., a gondolatok világában
csiny, V. a korukbeli

.

.

.

.

,

.

általában az a gondolat, melybl mások folynak,
amely tehát ezekkel szemben els, kezdet legfels, másokból le nem származtatható elvek vannak, amelyek magukban bizonyosak, nyilvánvalók, evidensek. A filozófia, mely fogalmánál
fogva az elvek tudománya, keresi a legfels foemléktáblával jelölték meg.
galmakat, melyek tudásunkat egybefoglalják. A
Kltz, 8 km. hosszú folyó az EífeUldékén, Hoch- közönséges életben az elv a cselek%"ésünket. makelbergnél ered s Moselkemnél a Moselbe ömlik. gunktartását kormányzó legfels gondolat. Aki
E. a középkorból legjobb karban fönmaradt né- nem ötletek, a véletlen, a megszokás folytán csemet várak egyike. Székhelye a még most is \i- lekszik, hanem bizonyos megállapított gondolatok
ruló Eitz grófl családnak Q. o.); részben lakható, vezérlése szerint, annak elvei vannak aki ezekHok régiséggel.
hez az elvekhez
marad, azt következetes, jelEHz, német birodalmi gróíl család, melyljól lemes embernek mondjuk.
gr. Eltz-Kempenirh Anzelm Kázmér 1765. maElv V. clf (norvég) a. m. folyó.
gyar honflusítást nyert, s ez alapon a család
Elvadolás az, midn az emberi uralom alól
1886. a magyar frendiház örökös tagjai sorába felszabadult háziállat a vadonban tenj'észik toiktattatott. Birtokai Szerem és Verócze várme- vább. Nálunk néha a házi sertés vadul el oly erds
gyében vannak.
A család bárói ágon is virul. vidékeken, ahol vadsertések vannak, s itt utóbBz ágból í?zérmazott E. Hugó báró, aztll. 1872., biakhoz társulva, velük él és szaporít. Elvadult

Nassaui Adolfnak, a XIV. és XV. sz.-ban pedig
a mainzi érsekeknek. Schwarzburgi Günther
1340. itt mondott le a német királyságról IV. Károly javára. 1465-ben Gutenberg segítségével rokona, Bechtermünz itt nyomdát alapított A házat, amelyben e nyomda 1467— 69-ig fennállott,

;

h

—
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lovak és szarvasmarhák emberek által gyéren
lakott országokban, fleg Amerikában ott vannak,
ahol az éghajlat lehetségessé teszi, hogy a háziállat magára hagyatva is meg tud élni. Az elvadult
állatok idvel gyakran annyira elváltoznak, hogy
háziállatoktól való eredésüket nem lehet kimutatni még ma is vitás kérdés, hogy az Ázsiában
található tarpan vad ló-e, vagy csak elvadult.
E. növényeknél, 1. Elfajidás. Elvadult kertrl, parkról akkor van szó, ha azokat nem müvelik, nem gondozzák, s a gyomok elszaporodnak
bennük.
Elválás, 1. tulajdonképen a. m. ágytól és asztaltól való elválasztás (1. o.). A köznyelvben helytelenül a házasság felbontását (1. o.) is E.-nak ne-

—

;

IVd— 2 hónapos korban választják el. Az E.-nak
az ideje akkor áll be, mikor a fiatal állat a természetének megfelel eleséget megrágni és megemészteni képes lesz. Az E.-t fokozatosan kell
eszközölni, úgy hogy az állatot napról-napra hoszszabb idre elkülönítik az anyától s végre teljesen
elválasztják tle. A hirtelen elválasztott állat nagyon leromlik ós csak hetek múlva nyeri vissza
elvesztett húsát.

A

Elválasztó idegek.

mirigyekrl, kevés

ki-

hogy idegek behatására mködnek ezeket az idegeket E.-nek vagy seeretoricus
idegeknek nevezzük. Az B. centrifugálisak, tehát
olyanok, mint a mozgató idegek. Az B. jelentségére Ludwig mutatott rá 1851-ben,
ugyanis
az agy velidegek átmetszésére a nyálelválasztást
vezik.
2. E. geológiai értele)nben, a közetek egyöntet szünetelni látta. Mihelyt a megfelel elválasztó
tömegében elforduló vonalszer megszakadás. ideget izgatta, a secretio megindult. Utána néhány
Az B. úgy a vulkános, mint szedimentes kze- évtizedig feledésbe ment az ö felfedezése, mikor
vétellel, kiderült,
;

aztán Pawlow az B. jelenlétét teljes bizonyossággal kimutatta. Ugyancsak Pawlow mutatott rá
arra is, hogy az B.-et nem lehet mindenféle ingerrel izgalomba hozni: leginkább refieetorice
szoktak mködésbe jönni, de ezek a reflexek is
csak bizonyos behatásokra, leginkább csak bizobösek.
Elválasztás (secretio), a mirigyek mködése. nyos kémiai anyagok inger hatására váltódnak ki.
Szkebb értelemben E.-on csak az olyan mirigyek L. Mirigyek.
Elválasztó szervek (növ.), a növényre nézve
mködését értjük, amelyeknek váladéka még a
hasznos cseppfolyós vagy szilárd anyagoknak (se
szervezet szempontjából fontos feladatot végez
ennek ellentéte a kiválasztás (excretio), amelyen cretum) oldott állapotban való elválasztására való
a szervezetre nézve már haszontalan anyagok szervek. Ilyenek a vizet elválasztó vízrések (Lo.)
kidobását értjük. Az E. lehet küls vagy bels. A vagyhydathodák,az emészt anyagokat elválasztó
küls E. termékei a testfölületre jutnak, s ott fej- emészt mirigyszrök számos E. váladéka (étetik ki hatásukat. A bels E. termékei a vérbe v. rikus olajok, gyanta, nyálka) biológiai tekintetben,
a szövetnedvekbe jutnak és a vérkeringés révén mint védelmi berendezés fontos a nagyfokú párojutnak el rendeltetési helyükre (1. Bels elválasz- logtatás csökkentésére, a káros rovarok távoltás). A küls B. leginkább az emésztést szolgálja tartására, máskor, mint pl. a nektáriumok mézes
vagy védi a testfelületet bizonyos inzultusokkal váladéka, a rovarok csalogatására.
Elváltozás (variatio) alatt értjük a növények
szemben. L. Mirigyek.
Elválasztás (emiötöl). 1. B.-ról akkor beszélünk, és állatok alakbeli, nagyságbeli, szerkezetbeli.
ha a csecsemnek a ni tej helyett mesterséges színbeli tulajdonságai eltérésének keletkezését,
táplálékot nyújtunk. Az B. lehet részleges vagy amelyek küls és bels okok, vagy a természeteteljes. Ha kényszerít körülmények nem játsza- sen vagy mesterségesen létrejött körülmények
nak közbe (pl. a szoptató
súlyos betegsége, folytán jöttek létre.
halála stb.), az B. fokozatosan történjék. LeghelyeElvámolás. A határvámhivatalnál a vámtisztsebb a csecsem 9—10. hónapjában keresztülvinni. viselk által teljesített hivatalos mködés, amelyLehetleg ne essék az B. a július és augusztus nek célja egyrészt az árú vámkötelezettségének,
hóra. Angolkóros, bélhiirutos, rossz fejlettség másrészt pedig a fizetend vámok összegének
csecsemt a 11. hónap után is részben ni tejen megállapítása. Az B. a kereskedelmi forgalomban
tai-tunk. Leghelyesebb az E.-t a következkép rendszerint a fél által kiállított árúbovallás alapvégbe vinni. A 7. hó els felében kap a csecsem ján történik. Az utasforgalomban, továbbá, ha a^:
1 szopás helyett levest darával, 2 hót múlva árúk csak kisebb mennyiségek, a bevallás szóegyik reggeli szopás helyett Vs tej Vs makkávét. beli is lehet. A befizetett vámokról a fél vámUjabb 2 hét múlva az esti szopás helyett tejben nyugtát kap. Az B.-sal kapcsolatosan kiállított
darát, 4 hét múlva a déleltti szopás helyett Vs hivatalos iratokat vámokmányoknak nevezzük.
Elvan vagy clranit. két csillámot (muszkovit
tej 1/3 makkávét, és egy hét múlva, a fennmaradó
tej 1 '3 makkávét. Ha az és tiotit) tartalmazó gránitporflr, amely különösen
szopás helyett ismét
E. alatt hasmenés keletkezik, orvoshoz kell for- az ónéretartalmú gránitokat (Cornwell) szokta

tekben egyaránt képzdhetik, az elbbenieknél a
kihlést követ összehúzódás, az utóbbiaknál pedig az egy- vagy kétoldali nyomás, avagy intruziv láva hjének beható eredményekónt. Blválási
idomok háromfélék oszloposak, táblásak és göm:

;

n

%

dulni.

kisérni.

E. az állattenyésztésben. Az E.-t sem igen
korán, sem nagyon késn nem kell eszközölni,
mert az igen fiatal állat fogai gyengék, s emésztszervei még olyan fejletlenek, hogy nem képes szilárd anyagokkal táplálkozni, a kési E. miatt pedig az anya szenved. A csikót többnyire 5, a borjut 2
3 (gulyában 6—7), a bárányt 4, a malacot

vosi betegkezelés azon alakja, melynél beavatkozás nélkül figyeljük a bajt. s gyógyítás helyett
kizárólag az ápolásra helyezünk súlyt. Helyéíi
van típusos lefolyású enyhébb betegségeknél, hol
csak komplikáció jelentkezése teszi a gyógyító
beavatkozást szükségessé, pl. kanyaró, nátha stb.

2.

—
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továbbá, ahol a betegség felismerése céljából nem
akarjuk a tüneteket beavatkozásokkal módosítani.
Elvas (a rómaiak Alpe?a-j a),város és járási székhely Portalegxe portugál kerületben, 9 km.-nyire
a spanyol határtól, a Guadiana partján emelked
meredek magaslaton, vasút mellett, püspöki székhely, Portugália legersebb vára, (i9oo) 14,018 lak.,
fegyvergyái-tással, ágyuöntéssel, élénk gyapjukereákedéssel. A Badajoz-zal szemben (20 km.-nyire)
amflteátrumszerüen épült város zöld gyümölcsöerssök és híres olajfaligetek közt terül el.
ségei a Santa Lucia és a Forte da Gra^a. Ez utóbbinak belsejében fél ha.-nyi terület pompás ciszterna van, amely szép, négyemeletes árkádokon
njTigvó mór vízvezetékbl kapja vizét. Jó vörös
borain kívül ismeretesek közelében a vasércbányái, amelyek a Serra dos Monjesiekkel együtt
Portugáliának leggazdagabb ilynem bányái. E.
a mórok Bales-e, 1166. León, 1226. pedig Portugália birtokába jutott. 1658-ban és 1711. a spanyolok sikertelenül ostromolták.

F

Elverdés alatt értik a hajósok azt, ha a hajó,
ladik stb. kormányát, ^'ito^láját, evezit, s illetleg
ezek hatékonyságát
ers szélvihar vagy hullámzás következtében
elveszíti, vagy kötelei,
melyekkel kikötve volt, elszakadnak s a szél és
habok kénye szerint hánykódik.
Elversberg, porosz falu a trieri kerület Ottwei-

—

ler j.-ban,

—

kszénbányákkal,

Elvert, Christian d'

(ejtsd

(i9io)
:

6312

deivér),

lak.

osztrák tör-

Brünnben 1803 ápr. 11., megh.
1896 jan. 28. Brünn polgármestere és képviselje volt. Müvei Beiti*age znr österreichischen
Ver waltungsgeschichte (Brünnl881): Beitráge zur
österr. Fiaanzgeschichte (u. o. 1881); Weitere
Beitráge zur österreichischen Rechtsgeschichte
(u. 0. 1888—95, 4 köt.). V. ö. Önéletraizát, Chr.
Ritter d'E. (Brünn 1893).
Elvérzés, olyan nagyfokú vérveszteség, amely
halált okoz. Veszélyes az a vérveszteség, mikor a
vérmennyiség '/^ részénél több veszendbe megy.
ténetíró, szül.
u. 0.

:

Csecsemkre

és gyenge testalkatú gyermekekre

néz^e már 10 cni^ veszteség is vészelje hozhat,
Gomfiázis.
Elvaston Castle (ejtsd: eiiveszta keszti), Hanlng- épúgy kis vesztés is súlyos következményekkel
ton lord kastélya Derbyshire-ben (Anglia), kép- járhat öregeknél, ahol az elkeményedett érfal
már nem egykönnyen alkalmazkodik a megfotárral és szép parkkal.
Elvcsúsztatás (\at. petitio pnncipii). A követ- gyott tartalomhoz s a szív sem a vérnyomásnak
keztetésben minden azon fordul meg, hogy az elz- a vérzés miatt létrejött gyors sülyedéséhez. A
sokkal több vért tudnak veszteni, mint a férmények, melyekbl következtetek, igazak legyenek. Ha valamely tételt bizonyítani akarok és e célra fiak ; 1. még Vérzés.
Elveszett váltó. A váltó nem csupán bizonyíoly elzményekkel élek, melyek igazsága a még
csak igaznak bizonyítandó tétel igazságától függ, téka a váltókövetelés fennállásának, hanem benne
akkor voltakép bebizonyítottnak veszem, amit a követelés meg van testesítve úgy, hogy a váltó
bizonyítani kellene, bebizonyított gyanánt csúsz- elvesztésével a követelés is elvész. A váltóbirtatom be az elvet, melyet bizonyítani akarok, tokosnak ebbl származó kárát részben ellenE.-t követek eL
súlyozhatja a megsemmisítési eljárás. Ennek soÉlve boncolás (vivisectio). A vizsgálóknak rán a váltó fizetési helyének bírósága az elveszett
sok esetben van arra szükségük, hogy a mélyeb- váltó esetleges birtokosát hirdetmény útján felben fekv szerveket a közvetlen kísérlet számára szólítja, hogy igényét a váltó felmutatása mellett
hozzáférhetvé tegyék, ezért sokszor kénytelenek 45 nap alatt jelentse be. Ha a határid eredményélállatokon bizonyos operációkat végezni, ame- telenül telik el, a bíróság a váltót megsemmisíti,
lyeket Náviszekciöknak nevezünk. A viviszekciók a váltó volt birtokosa pedig ezután az elfogadótökéletesen olyan rendszabályokkal végeztetnek, tól, azonban csakis ettl, a váltó kifizetését jogomint az emberen az operációk ha csak a kísérlet sítva van váltójogi úton követelni.
célja nem szól egyenesen ellene, az állatot mindig
Elvesztett dolgok, l. Találás.
elaltatják, tehát nem kell azt képzelnünk, hogy
Elvetélés, a házi állatok között majd szórváaz É.-ok valami nagy állatkínzással járnak. Vi- nyosan, majd járványos elterjedésben fordul el.
viszekciókat valaha halálra ítélteken is végeztek
Az elbbi okai: különböz traumás behatások,
a vlviszekció fejldését, történetét, valamint az melyek az anyaállat hasát érik, az utóbbinak súaiTa vonatkozó rendszabályokat 1. Viviszekció. lyosabb lázas megbetegedései, a méh gyuladásos
Elvend (ókori neve Orontesz), ércekben, nafta- vagy idült bántalmai, mérgez vagy izgató anyaés petroleumforrásokban gazdag hegy Nyugat- gokat tartalmazó takarmány, sok igen hideg víz
Perzsiában Haniadan várostól DNy.-ra 2743m. ma- ivása stb. Az E.-t megelzleg olyankor, ha a
gas. A keletiek azt hiszik, hogy a rajta található magzat már fejlettebb, az anj'aállatokon haminden betegséget meggyógyít.
sonló, de enyhébb tünetek észlelhetk, amink
Elvenich, Péter Joseph, német kat. filozófus, az ellést szokták megelzni, ú. m. nyugtalanság,
szül. EmbkcAben 1796 jan. 29., megh. 1886 jún. ide-oda tipegés, a hát felgörbítése, a farok emel26. 1829-tl fogva a boroszlói egyetemen a filo- getése, koronkinti lefekvés és erlködés. A magzófia r. tanára. Günther- és Hcrmeshez, de fleg zat a vemhesség els idejében a burkokba zárva,
ez utóbbihoz csatlakozott s midn 1835 és 1836. késbb azok nélkül jön a világra, a burkok nem
pápai dekrétumok Hermes müveit kiátkozták, ritkán
hosszabb ideig maradnak vissza a
élénk irodalmi tevékenységet fejtett ki Hermes méhben, ennek idült gyuladását, st tartós medvédelmében. Ez apologetikus müvein kívül is dséget is okozva. Jóval nagyobb jelentsége van
sokat írt Die Wesenheit des Geistes (1857) ; Die Si járványos E.-nek, mert nagyobb elterjedése eseBeweise für das Dasein Gottes nach Cartesius tén valamely tenyészetben hosszú idre egészen
(1868) Der unfehlbare Papst (1875)
Der Papst megakaszthatja a növedékállatok felnevelését.
und die Wissenschaft (1875).
Leggyakoribb tehenészetekben (ritkábban gulyákElvásás,

1.

nk

;

;

f

:

;

;

—
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ban is), de már ménesekben, juhászatokban és sertéseken is észlelték. Okozója, legalább teheneknél,
egy pálcikaalakú baktérium, a Bang-féle Bacilíus ahortus infediosi, mely vagy közösülés közben kerül a bels nemzrészekbe vagy a takarinánnyal veszik fel az állatok, amidn a véráram
viszi el a méhbe, ahol egyedül találja meg szaporodására az alkalmas feltételeket. A járványos
B. már az illet állományban való folytonos

—

Elvetdés

Elvetdés vagy vetdés (geo).). A föld szilárd
kérgében történ törések alkalmával hasadékok
képzdnek, amelyek mentén a föld kérge horizontáUs vagy vertikális irányban, vagy e két irány
között különböz fok alatt dlve, rendszerint elmozdul. A földkéreg ezen elmozdulását nevezik
E,-nek, azt a síkot, amelyen az E. történt, vetnek. Az E. mórtéke igen különböz, sokszor t<)bb

és állandósulásáról ismerhet fel;
biztosan pedig a magzatburkokon képzdött izzadmányból és ebben a sajátszer baktériumok jelenlétébl állapitható meg. Az állatok vérének vizsgálata útján Í8 tájékozódni lehet arról, vájjon

t«ij édesérl

már fertzve vannak-e v. sem. Gyanút kelt reá
az elvetélést megelzleg jelentkez és utána is

még

hosszabb ideig észlelhet szürke vagy barnás szín kifolyás a pérából. Már fertzött tenyészetekbl csak nagy körültekintéssel és hoszszas, gondos kezeléssel irtható ki. A még nem
fertzött állatokat más, tiszta istállóba kell áthelyezni ós itt egészen kiilön személyzet gondjaira
bízni és küls nemzrészeiket valamely ferttlenít folyadékkal külsleg naponkint lemosni. A
fertzött istállóban visszahagyott elvetólt állatok
rendszeres kezelést igényelnek. Hüvelyük és méhök két héten keresztül naponta 1 8—10,000

1.

ábra.

Lépcss vetdés.

pár cm.-nél, gyakran több méter, st olykor több
száz méter is lehet. A vetk a közetréteget vagy
egyenesen elmetszik, vagy a vet mentén a kzetrétegek végei meghajlítva vékonyodnak el. A lefelé mozgott kzetrétegek végei ez esetben fölfelé
hajlanak és viszont. Ezek a meghajlott, kivékonyodó rótegvégzdések a fleocurák. Az E. mentén
a vetslk falai rendszerint le vannak csiszolódva.

:

szublimáttal,

4— 5Vo

kreolin- v. lysololdattal v.

egyéb hasonló ferttlenít folyadékkal kiöblítend
(teheneknek 2—3 liter) és küls nemzörészeik
hasonló folyadékkal (esetleg 3— é^/o-os vasgálic,
IVo^os felmangánsavas káliumoldattal) regVa
gelenktnt lemosandók. A fertzött anyaállatokkal
érintkezett apaállat nemzöszervét hasonlóképen
2 8-szor ferttleníteni kell. Az egész istálló ismételten lehetleg alaposan ferttlenítend. Vé2. ábra. Sasbérces vetdés.
gül az elvetélt magzatokat, szintúgy ezek burkait
ós a lepényeket is, hatásos módon, legcélszeE. em- fényesek. Az E. létrejött hasadékok sokszor érces
rbben tz által meg kell semmisíteni.
anyaggal vannak kitöltve, ezek a érdelérek (1.
berorvostani tekintetbl 1. Ahortus.
Elvetés (lat. aberratio idus), a büntetjogban Telérek), más esetben az oldalfalakról származó
az az eset, amikor a szándékos jogtalan cselek- ktörmelék tölti ki, ami által dörzshreccsia jön
ménynek eredménye más tárgyon következik be, létre. A horizontális irányban történ E.-t eltomint amelyen a tettes szándékát végrehajtani lásnak, a síkját pedig «levély>-nek mondják. Ha
akarta pl. Péter meg akarja ölni Pált, el is süti az E. már gyrött rétegeket érnek, v. az E.-ek a
fegyverét, de Pál félreugorván, a lövés nem öt, gyrdéssel együtt lépnek fel, igen bonyolult
hanem Jánost találja. Ez a szándékon kívül bekövetkezett eredmény a tettesen (Péteren) kívül

—

—

—

;

áUó okra (Pál félreugrása) vezetend vissza.
Knnyiben különbözik az E. error in ohjedo-tól
(tárgyban történt tévedés), melynek példája az,
hogy Péter lelövi Pált, mert benne régi ellenségét Jánost véli felismerni. Itt a tettes részérl
forgott fenn tévedés s nem vitás az, hogy az
eredmény (Pál megölése) mint szándékos számí:

A beszámítás tekintetében
az B.-nél megoszlanak a vélemények. Az egyik
nálunk elterjedtebb
felfogás szerint a tettes
felelssége akként állapítandó meg, mintha bncselekményét az ellen a személy ellen követte
volna el, akit megölni vagy testileg megsérteni
akart. A másik -— Németországban uralkodó

Árkos

tandó be a tettesnek.

—

—

helyzetek állhatnak el. Az E. és gyrdés kü/Mt
ily helyeken mindenféle átmenet meglehet s ilyenkor gyakran megtörténik, hogy a fekvrétegek
a fedrétegek fölé kerülnek. Ezt az esetet ráfolásnak mondjulí.
Az E.-ek, ahol jelentkeznek, rendszerint párhunézet szerint az B. folytán bekövetkezett eredményt nem lehet mint szándékosan elidézettet a zamosan ismétldnek ezek a táblás vetdések.Ha
tettesnek beszámítani, hanem csak kísérletrl ós ezeket keresztez E.-ek is vannak, Érrendszerekesetleg gondatlanságról lehet szó.
rl szólunk.

—

;

Ul

Elvezeti }»gy

Az E.-ek a föld kérgét rögökre darabolják szét. Az
egyes rögöknek a többihez való viszonya szerint
megkülönböztetünk lépcss, sasbérces és árkos
vetdéseket, amelyeknél az egyes rögök helyze3. ábra).
tét a mellékelt ábrák tüntetik fel (1
Néha bizonyos területet koncentrikusan körülzáró E.-ek érnek, amelyeket még sugaras irányúak is kereszteznek ez esetben katlanszerü

—

;

E.-ekról szólunk,

1.

Gyrdés.

Élvezeti jegy (franc, action dejouissance). Némely részvénytársaság a kedvez üzleti eredményt felhasználva, nyereségének egy részét arra
fordltja, hogy saját részvényeit visszavásárolja.
Az ekkép névértéken visszavásárolt részvények
helyébe E.-et ad, mely nem képviseli többé a részvénytársaság alaptkéjének megfelel hányadát,
hanem csak arra jogosít, hogy az évi nyereségbl az alapszabályszerü kamatjövedelmen felül
mutatkozó haszonban részesüljön (felülosztalék,

-

Slvonás

melynek alapját az a fölfogás képezte, hogy a brön, vagy valamely szervben mesterségesen elidézett vérbség, más, beteg szervekbl elvonja,
elvezeti a vért s ily úton gyógyltóan hat.
izgató s benne vérbséget okozó szereket

elvonó szereknek hívjuk
legtöbbször

(1.

o.),

A brt
ma is

bár alkalmazásuk

más

okadatolással történik. Véreloszlást módosító ingereket ma is használnak az orvostudományban, úgy hogy az E. még ma is használatos. Például forró lábfürdk, mustárpapir az
alszáraki-a vértolulásoknál.
Elvezet szerek, 1. Elvonó szerek.
Élvezmények, a természetbeni járandóságok.
Pl. a gazdatisztnek kocsi-, lótartása, a haszonbérbeadónak fentartott lakás használ ata,kert használata
a tisztvisel esetleges tzifa illetménye és hasonlók.
Elvi kérdések a bíróságoknál, I. Döntvény.
Elvin,1189. a váradi püspöki székenVata ut<5l ja,
I.
László magyar király szentté avattatásakor

superdividenda). A részvények visszavásárlása
és E.-ek kibocsátása fként közlekedési vállala- 1192 febr. 2-tól nagy egyházi ünnepségek színtoknál tapasztalható.
helyévé tette Váradot. A király testét a Dénes
Élvezeti szerek, növényi származású anya- szobrásztól készített nagyszer új koporsóba tégok, amelyek az idegrendszerre hatva, kellemes tette, fejét pedig ezüst ereklyetartóba helyeztette.
hangulatot gerjesztenek, s a fájdalmak, a fáradás Imre k-ály 1199. felségsértés, a káptalan pedig
iránti érzékenységet tompítják. Rendszerint nar- simonia miatt vádolta be a püspököt a pápánál. Á
kotikus bódító hatáaú anyagot tartalmaznak, a pör végét E. nem érte meg. V. ö. Bui^fitay, A
legtöbbször valami alkaloidát. Ilyen élvezeti sze- váradi püspökség, I.
rül használt anyagok a tea, kávé, paraguay-tea,
Elvira, spanyol származású ni név, jelentése
guarana, kóladió és kakaó, amelyek coffeint, a. m. fenséges.
theobromint és theint tartalmaznak, mint ható
Elvirái zsinat, a negyedik század elején tartaanyagot, továbbá az ópium keleten, nálunk
tott 19 spanyol püspök jelenlétében, fegyelmi renszerencsére nem nagj'on elterjedten
a morfin
delkezései, fleg a magasabb rend klerikusokat
használják még a hasist, a kokaleveleket, az a házasságtól eltiltó rendelete miatt nevezetes.
étert stb. Azonban a legelterjedtebb É. a dohány V. ö. Hefele, ConciUengesch. 2. kiad. I.
és az alkohol. Az É. kis mennyiségben nem ártalElvirítás (növ., apanthesis, defloratio), a virágmasak a szervezetre, illetleg nem ártalmasab- nak az a változása, amely elporzás iU. termékebak, mint ezer más behatás, amelynek pedig az njülés után köszönt be, amidn a virág részei felember naponként ki van téve veszedelmes azon- adatukat teljesítvén, hervadni kezdenek és lehulban a megszokásuk, mert ilyenkor az ember nem lanak, kivéve a fejld termést véd részeket.
tud ellenni nélkülük mértéktelenül élvezve peÉlvitorlák (ném. Schratsegel, ol. vele auric/i^,
dig krónikás mérgezést okoznak. Amellett, mivel franc, voiles auriques, ang. fore-and-aft sails),
az éhség érzetét elnyomják, az egyén teljes el- azon vitorlák, melyek a hajó hossztengelyének
ertlenedésére vezetnek. Az egyes É. ártalmas- irányában feszíttetnek ki és ennek folytán a szelet
sága között nagy különbség van míg a kávé sokkal élesebben fogják, mint a keresztsitorlák.
megszokása semmi különös kellemetlenséggel Az É.-hoz tartoznak az ornnányvitorlák, tarcsnem jár, addig a morfin megszokása biztos és vitorlák és az ágvitorlák. L. Vitorlázót.
gyors romlásba viszi a szervezetet. L. még külön az
Elvonás. l.E.v. elvonatkozás (lat. abstracthj.
egyes anyagokat. Élvezeti szerként használják E szónak köznyelvi használata kissé ingadozó, mert
sokan a cukrot, a csokoládét s más édesizü anya- lélektani és logikai szempontok összezavarodnak
gokat ezek azonban nem ártalmasak, st hatal- benne. Lélektanilag abstrahálni, olvonatkozni jemas tápértékük miatt inkább a táplálékokhoz lenti, hogy valamely képzetnek bizonyos alkatsorolhatók. Az É.-töl élesen meg kell különböz- részeit tiem tekintve, másokat figyelmünkkel kitetaünk a fszereket (1. o.).
ragadimk, a többiektl tehát elvonunk és külön
Élvezet növényei {nagy részben italnövények), tekintünk. Pl. valamely szobormnek nem tekinta növényországnak azon termékei, melyeket nem jük anyagát, melybl készült, hanem csak formáeleség gyanánt veszünk magunkhoz, hanem csak ját, ekkor az anyagtól elvonatkoztunk ós AÍovnmX
azért, mert jóízek^ v. pedig az idegrendszerre ked- elvontan néztük. Ehvnt (abstrakt) ebben az értevezen hatnak (\. Elvezeti szerek). Ismeretesebb él- lemben tehát valamely lelki éhnénynok összefügvezeti növények komló, kender, kávé, tea, para- gésébl kiragadott, külön tekintett része. A szó
guay-toa (T/ex paraguayensisj, a guarana (Pmil- logikai jelentése más, bár az elbbivel kapcsolatos.
linia sorbili<i),K6]aáió (Cola acuminata), kakaó, Itt különbséget teszünk dolgok és dolgok tulajkokacsorie(Érythroscyloncoca), bóteldió CAreca donságai, viszonyai közt. A fal dolog, a fehér''otechu), mák, dohány, szöllö, stb.
sége tulajdonság. János barátom János szeElvezet kúra, más néven elvonó kúra, a régi mély, az hogy barátom köztem és közte lev vi•rvostudományban használt gyógyító eljárás, szony. Tulajdonságok, viszonyok nem léteznek

—

—

;

:

;

;

:

:

:

;

:

:
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Elvonó grygryszerek

külön, de külön gondolhatok és a nyelv külön
formákat alkotott az ily külön gondolatokra, fehérbl fehérséget, barátból barátságot. Fehérség,
barátság íZ?;oní fogalmak, a fal, János konkrét
fogalmak, vagy képzetek. Legjobb konkrétnak
nevezni, ami az érzéki ószrevevésben mint egy
egész lelki élmény adva van térben vagy idben
a hang, melyet hallok, konkrét, a dolog, melyet
látok, konkrét, a fájdalom, melyet érzek, konkrét ha ezekbl a konkrétumokból valamit figyelemmel elkülönítek és gondolkodásom tárgyává teszem, származik az elvont ha ez az B.,
mint többnyire, összehasonlítás útján történik ós
az, amit elvonok, így ezekkel közösnek ismertetik föl, ezt nevezem általánosnak ha ez az általános génusz, nem (pl. macska), akkor egyetemes
a neve. Az elvont tehát nem egyértelm az általánossal vagy egyetemessel. "Valamely festmvész sajátságos színárnyalata (Correggio ezüstfénye) elvont, mert kiemeltem összefüggésébl,
de nem általános valamely egyes képe konkrét.
Mvészetének jellemz E.-i elvontak és általánosak. Mvészetének összefoglaló törvényei egyetemesek. Az általánosságnak, egyetemességnek
vannak fokai, vannak általánosabb, legáltalánosabb fogalmak, az elvontságnak tulajdonképen
nincsenek fokai, csak amennyiben az elvont általános, beszélhetünk elvontabb, legelvontabb fogalmakról.
2.E.A nyelvújítás idejében a szóképzésnek kedvelt módja volt a hírhedt gyök-E. így lett a dicsöség-böl dics, az üresség-hbl ür, az ingerlés-hói
inger. Az E. által való szóképzésnek a nyelv természetes fejldésében is van szerepe, de csak ott,
hol a szó végén világos érték él képz van, s
hol a megmaradó szórésznek elég jellemz hanganyagja van, hogy rokonait azonnal emlékünkbe
idézze, pl. látszólagos -l képz maradt el ezekben
csuszkái csuszka, csóvál csóva. Hasonló elvonások
az irodalmi nyelvben is elfordulnak, pl. -l érdekel érdek, mérsékel tnérsék, karmol karom, rajzol
rajz, eszmél eszme, tapsol taps. V. ö. Sitnonyi,
B.' (elemz szóalkotás, Ny. F. 11. sz.).
Elvonó gyógyszerek, 1. Elvonó szerek.
Elvonó kúra, az az orvosi eljárás, midn idült
mérgezés (alkohol, moríin, kokain) meggyógyítása céljából a mérget fokozatosan vagy egyszerre
megvonjuk a betegtl. Ez többnyire )esak arra a
célra berendezett kórházakban, szanatóriumokban
lehetséges. L. még Elvezet kúra.
Elvonó szerek (derivantia revidsiva), a börizgató szerek egyik elnevezése. E szerek u. i. a
brön ers bvérüséget okoznak, mikor is az alantabb fekv szervekben foglalt vértömegre szívólag
hatnak s ezáltal a mélyben lev gyuladt részeknek (agyburkok, mellhártya) bvérüséget és fájdalmasságát enyhítik. A leghasználtabb E. a krisbogárflastrom és a mustár (Rigollot-papir vagy
mustárszesz alakjában) ritkábban használják a
terpentint, galbánum, ammonicimi és euforbium
nev mézgás gyantákat, st a paprikát is, különösen a borszeszes tinkturáját. Lényegileg ugyanezen cél szolgálatában alkalmazzuk a piócákat,
köpölyözést; agybántalmaknál az érvágást, a
drastikus hashajtókat (elvezet kezelés, deriválás).
.

;

;

;

;

:

:

;

Elvont

(lat.

absfract).

1.

Elvonás.

-

Elysée

Elvont fnév, 1. Fnév.
Elvont szám, a szám magában, ellentétben a
megnevezett számmal, mely a mértékegység megnevezésével ellátott szám. Pl. 5, elvont szám; 5
liter, megnevezett szám.

Elwood (ejtsd: eivúd), város Indíaua államban,
vasúti csomópont. Gázforrások, vasöntk, vashengerelk, üveggyárak. Lak. (1910) 13.821.
Ely, Isle of (eátad: aii av iii) Cambridgeshíre angol
grófsághoz tartozó, kb. 960 km^ terület sziget,
69.759 lak. Fvárosa E., püspöki szókhely,

(1911)

(1911)

7917

lak,,

cserépedénykészítéssel, vaj- ós

gyümölcskereskedéssel. Szép székesegyházát állítólag 1071 körül építették.

Elymais, l.Elam.

Elymas (Elimás), zsidó varázsló,
Elymbos (újgör.) a, m. Olimpus.

1.

Bar-Jesu.

ElymusL. (növ.),cm&or, özárpa, a Gramineae
(Pázsitffélék) család génusza. Rokon az árpával.
30 faja Ausztrália és Dél-Afrika kivételével minden mérsékelt vidéken elterjedt, magas termet,
merev, ével f. Legnevezetesebb az E. arenarius L. (fövenycimbor, homoki szrf, Hordeum
arenarium Aschers., lengyel zab). 1 m.-nól magasabb, merev level, hamvaszöld f. Kalásza 30
cm.-nól is hosszabb, kalászkája 3 virágú, szálkátlan. Száróban sok a cukor míg meg nem vénül,
a juh meg a szarvasmarha nagyon szereti. Északeurópai, tengerparti növény, de megvan ÉszakÁzsiában és Észak-Amerikában is. 3 6 m.-nyire
;

—

kitn

elnyúló, hosszú tarackjával
homokköt;
is rövid id alatt 10 m^
csak 1 magból kelt
területet is elborít. Németország tengerpartjain

t

a futóhomok megkötésére vetik is. Nálunk elfordul a temesi homokpusztán ós Szent-Endre
szigetén.

Elyria, county-székhely Ohio államban vasúti
csomópont. A Black River vízereje ipari célokat
szolgál (fémárúk). Lak. (1910) 10,699.
Élysée (ejtsd: eiizé), azeltt Élysée-Bourbon, Parisban egyike az si nemesi családoktól ered legtekintélyesebb palotáknak, az Avenue Marigny, a
Rue de 1' Élysée és Faubourg St. Honoré között.
1718-ban Molet mépít Bvreux grófja számára
építette. Régebben benne lakott Porapadour aszszony, aki itt fényes ünnepeket rendezett. A nagy
forradalom alatt 1792. a nemzeti nyomdát helyezták el benne. 1803— 08-ig Mm'at lakott benne, akj
odaadta Napóleonnak, ki 1815 jún. 22. itt mondott le. Lajos Fülöp alatt idegen fejedehnek szállásául használták. 1848— 52-ig Napóleon Lajosnak,
mint elnöknek volt a lakása 1867-ben itt lakott
Ferenc József is a párisi világkiállítás alkalmából
tett látogatásakor. 1871 óta a francia köztársasági elnöknek szolgál székhelyéül. A ChampsÉlysées a Cours-la-Reine, illetleg Quai de la Conférence, a Rue du Faubourg St. Honoré, az
Élysée-palota és a Place de la Concorde közt elterül, hárs- és szilfákból álló, ötszög, parkszerii
boulevard, amelyet DK.-röl ÉNy. felé makadámozott Allée-Chaussée vág keresztül a Place de
la Concorde fell impozáns látványt nyújt. Az elörészében, a fák árnyékában kávéházakat, policinello színházakat és egyéb nyilvános mulatóhelyeket építettek. Ez az elrész a Rond-Pointig
terjed. Innen túl a Champs-Élysées parkszer jel;

;

;

—

Elysia

iege eltnik és az mint széles, ketts fasori'al szegélyezett út njTillk el a diadalkapuig itt mindkét
oldalán pompás paloták és házak épültek ezen
részében Avenue des Champs-Élysées nevet visel.
;

:

Elysia

—
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a Hátulkopoltyúsak (Opisthohí<mch.i(áa) rendjébe, a Kopolyútlanok (AhrancJiiata) alrendjébe tartozó csiganem, meljTe jellemz, hogy az idetaitozó fajoknak leje nem
küiönült el élesen a törzstl s hogy testüknek oldalán brlebenyek vannak, melyek hátul egyesülnek és lélekzöszeiTként mködnek. Legismertebb
a Földközi-tengertl egészen az Északi-tengerig
honos zöld bársonycsiga (E. viridis Mout) és a
Qiiameróban honos pompás bársonycsiga (E.
pJendida Grube).
(állat),

Elysii campi,

1. Alisccms.
Elysio, Füinto, álnév, 1. Nascimento.

Elysitun (gör. Elysion), a homerosi époszok\ni\\ reges vidék a világ végén, mely az istenkedvelte hsöket a földrl való elköltözésük (látszólagos haláluk) után örök tavasszal, örökké tartó
boldog élettel várja. Ezért más szóval a ('boldogok szigetén -nek is nevezték. A Kr. e. V. sz.-ban
elterjedt pythagorasi lélekvándorlástan azt vallotta, hogy a holtak lelkei kell földi tisztulás után
valamennyien az E.-ba jutnak. Ebbl azután az a
felfogás fejldött, hogy a túlvilág (vagy Alvilág),
tulajdonképen két részbl áll a Tartaros, a gonoszok bünhdésének és az E., a jók jutalmazásának helye. E mellett egyesek a földön vélték
az E.-ot megtalálhatni ígj' pl. többek között a
Kanári-szigetekrl kapott sejtelmes hírek egyebek szemében ezeket tette a boldogok szigetévé,
hova az ókor végs korszakának borzalmai közt
sokan epedve vágytak.
Elytra (gör.), 1. a tengeri Soksertéjü gyürstth'gek (PrjlichaetaJ hátán lév, védelemre való,
-.

:

Elzevir-betUk

Elzáró szelep, csvezetékbe épített szerkemely a vezeték nyitására avagy elzárására

zet,

szolgál.

Elzász

v.

Elszász,

1.

Elszász-Lotharingia.

Elze, város Hildesheim porosz kerületben, a
Saale és vasút mellett, (1910) 2844 lak., toronyóraés orgonakészítéssel, brcserzéssel, cukorgyán-al.
Az egykori Hannovemak egjrik legrégibb heiysége. N. Károly már 796. itt püspökséget alapí-

amelyet Jámbor Lajos Hildesheimbe tett át.
Kari, német irodalomtörténetíró, szül.
Dessauban 1821 máj. 22., megh. Halléban 1889
jan. 22., hol 1875 óta az angol nyelv és irodalom
egyetemi tanára volt. Sokáig gimnáziumi tanár
volt Dessauban, sokat utazott Angliában. Az angol
tott,

Élze,

filológiának elsrangú mvelje. Szövegkiadásaiban (így Hamlet 1857, Alphonsus 1867, When
you see me 1874) stb. alkalmazta elször a class.
filológia szigorú tudományos módszerét az angol
irodalom termékeire. Kitn három életrajzi fmve Walter Scott (1864) Lord Byron (1870)
és Shakespeare (1876), melyeket angoba is lefordítottak. Egyéb dolgozatai
Essays on Shakespeare (London 1874, németül 1876) Die engüsche
Sprache und Literatur in Deutschland (1864) Notes on Elizabethan dramatistes (1880
84, 2 köt.)
Grundrissder engUschen Philologie (1887, 2. kiad.
1889) és számos jeles tanulmány szaklapokban,
fleg a német Shakespeare-Jahrbuchban, melyet
:

:

;

:

;

—

1867—76.

;

szerkesztett.

Elzevir (Elsevir, lat. Elzevirus), könyyárnsés könyvnyomdász-család, mely 1592— 1712-ig Leidenben és 1681-ig Amsterdamban, különösen szép
nyomtatványairól híres. Alapítója Lndtvig (szül.
1540 tájt Lövvenben, megh. 1617 febr. Leidenben),
els kiadványa a Merula Entropius kiadása s halá-

mvet adott M. Nyomdászjele elbb
egy angyal egyik kezében könyvvel, másikban
fáklyával, majd egy oszlopon egy sas, körmei
közt hét nyíl csomóban s rajta Hollandia jelszava: Concordia res parvae erescunt. Hét fia
közül öt lett könyvkeresked és kiadó, közülök a
í/ árny fed.
Jodokus fia, Ludwig alapította az amsterdami
Ely trón (gör.; a. m. hüvely (1. o.).
üzletet (1637— 1681-ig áUt fenn), Mathys fia,
Elytrorhapbía, 1. Colporhaphki.
Isaak (szül. 1596 márc. 11., megh. 1651.) alapíElyös.kisk. Szilágy vm. szilágysomlyói j.-ban, totta a híres leideni nyomdát, melynek jelvénye
uno)475 oláh lak. u. p. Halmosd és u. t. Szilágy- egy szUvel befont szilfa, mellette egy ül remete
láig kb. száz

egymást cserépzsindelyszeriíen fed brlemezek
mesterszava.
2. A rovarok, fleg pedig a bogaak mells, kemény, repülésre alkalmatlan száráuak neve, mely rendesen a hátulsó, repülésre
Jcalmas szárnyak befedésére való magyar neve

—

\

..

;

;

nagyfalu.
aNon solas» jeligével. 1625-ben a nyomdát elElz, porosz falu a wiesbadeni. közigazgatási adta nagybátyjának. Bonaventurának és testvékerület Limburg járásában, mész- és téglaégetés- rének, Ábrahámnak (szül. 1592 ápr. 4., megh.
-fl, fés- és dohánygyártással, (1910) 3147 lak.
1652 aug. 14.), kik alatt a nyomda tetpontjára
Elzach, város Baden nagyhercegségnek Prei- jutott, kivált a Bepublica-kkal s a klasszikusok
oiirg kerületében, az Elz mellett szép gótizlésü, 12 rétü kiadásával, többnyire Heinsius Dániel berégi üvegfestményekkol, síremlékekkel és Hol- vezetésével. A nyomda fennállt 1712-ig, midn
tein-féle oltárképekkel díszített plébánia-templom- az elbbi Ábrahám unokájának halála után 2000
mal; kb. 1300 lak., fafaragással, mesterséges hal- frton adták el a tönkrement üzletet. Kiadványaik
tenyésztéssel, fakereskedéssel és szöv-fonó ipar- száma kb. 2000. Tlük ered az E.-betü, a nyomtaral.
tott bet renaissance alakja. V. ö. Berghman,
Elzálogosítás, 1. Zálog.
Études sur la bibliogr. Elzevirienne (1885) ós
Elzárás, a büntet törvénykönyv szerit a ki- Xouvelles études (1897)
Willems, Les Elzevier
hágásokra megállapított szabadságvesztés-bünte- (Bruxelles 1880) Kehhier, Catalogns librorum
tés. Legrövidebb tartama három óra
leghosszabb officináé Elzevirianae (1880).
tartama két hónap, 15 nap, 5 nap, 8 nap, a szerint
Elzevir-betk, az ilyen
könyvnyomtató
i:uinttörv.-ben, miniszteri rendeletben, ti-v.-hat- családról elnevezett verzális betüfajta. Szabatos
íigi vagy végül városi szabályrendeletben kihávésetüknól fogva nagy keletnek örvendenek még
gásnak nyilvánított cselekményrl van szó.
ma is. Ujabban különféle variációi vannak.
;

;

;

;

nev

-

ElzsibbadAs

Elzsibbadás. Rendesen a végtagokban, de
egyéb testrészekben is fellépni szokott sajátságos,
a hangyamászás érzéséhez hasonló, kellemetlen,
néha szúró jelleg érzés. Rendesen akkor keletkezik, ha egy érzideg funkciója zavart szenved,
és akárhányszor megelzi e funkció teljes felfüggesztésót,az érzéstelensóget (anaesthesia).Igy zsib-

badás jön

létre,

futó idegre

ha valamely exponált helyen

le-

nyomás gyakoroltatik (könyöknek

bels bütyke mellett lév orsóideg, az ülidegek
stb.), vagy ha a vérkeringés akadályozottsága
folytán az idegek mködése zavart szenved. A
nyomás folytán létrejöv zsibbadás természetesen
hamar elmúlik, viszont oly zsibbadások, melyek
perifériás vagy contrálisokból keletkez érzéstelensóget vezetnek be, komoly tünetként fogan-

dók fel.
Elzsirosodás

-
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Emants

(1. Becquerel-sugarak és Badioaktivitás)
Bparányi részecskék kiáramlása, mely azt okozza,
hogy minden test, melyet rádiumsók közelében
tartanak, ideiglenesen radioaktív természetvé
lesz. Ilyen E.-ja van a thoriumnak is, de sokkal
csekélyebb mérv. Szilárd rádiumvegyületek rendes körülmények között csekély B.-t bocsátanak
ki, de az E. erssé lesz, ha azokat oldják vagy
hevítik. Az E. ftulajdonságai
1. az E. nehéz
gáz, mely kémiailag nem vegyül; leginkább a
hélium- és argonnal egyezik 2. diffúziója olyan,
mint valamely nagy molekulasúlyú gázé; a
Boyle-féle törvényt követi; 3. spektruma világos csíkokból áll, mely a nemes gázokéhoz (hélium, argon) hasonló 4. gázkeverékbl
15Ö C«nál kondenzálódik 5. az E. nem állandó, hanem
különböz alkatrészekre bomlik, melyek a testekre szilárd állapotban lerakódnak. V. ö. Buthcr/bríZ,Radioaktive Umwandlungen (Braunschweig

nél

:

;

—

;

;

alatt a zsírnak a szervezet olyan
helyein való fellépését értjük, ahol rendes körülmények között zsír nincs. Kétféleképen keletkez- 1907).
hetik V. sejtek protoplaszmája képez a helyszínen
E. (geoi.) kifejezésen fleg vulkáni területen
magából zsírt, ez a szorosabb értelemben vett zsí- gázok, gzök, folyadékok felszállását értjük. Az
ros elfajulás, v. a zsír rendes lerakodó helyeirl a E. elmélete szerint anorganikus vegyületek felvér és nedvkeringés útján a rendesen zsírmentes szállása folytán keletkezett vohia a petróleum is,
szervekbe vándorol. Az E. jelentsége az, hogy az ma már azonban, mikor a petróleumnak szerves
általa megtámadott szerv mködképessége ha- eredése általánosan el van fogadva, alig maradt
nyatlik, így az elzsírosodott vese a veseelégtelen- e nézetnek a szakkörökben hive.
sóghez, az elzsírosodott szív a szívgyengeség
Emanatorium, helyiség, amelybe gyógjrító céltüneteihez fog vezetni. Már megtekintve is, az el- ból rádium-emanaciót vezetnek be. A betegek az
zsírosodott szervek a berakódott zsirszemesóktl orvos rendelése szerint rövidebb, hosszabb ideig
puhábbak, mállékonyabbak, egészben v. részben tartózkodnak benne; a leveg oxigéntartalmásárgás színárnyalatnak. Az B. indító okai sok- nak felfrissítésérl, s a keletkezett szénsav megfélék. Találjuk hosszantartó lázak és más gyengít kötésérl gondoskodva van. L. bvebben Rádiumbetegségek után, oxigénhiány mellett, bizonyos kúra.
mérgezések, különösen a foszfor- és arzénmérgeEmancipáció (lat.) a. m. felszabadítás. 1. Az
zósek kapcsán. Megkülönböztetend az elhízástól, E. a római jogban a családgyermeknek az apai
melynél a zsír rendes lerakódó helyein, de a ren- hatalom alól való elbocsátását jelentette azzal a
desnél nagyobb mennyiségben képzdik.
hatállyal, hogy az elbocsátott önjoguvá(sui iuris)
Em., emerüus (1. o.) rövidítése.
lett. E jogcselekmény kezdetben csak igen sziE. m., ejusdem mensis (lat.) rövidítése, a. m. gorú formalitások útján történhetett, késbb eleugyanabban a hónapban.
gend volt a bíróság eltti egyszer nyilatkozat.
Emaceratio (lat.) a. m. lesoványodás, le2. Emancipatio tacita (v. Germanica vagy
fogyás.
Saxonica), a német jogtörténetben elforduló inEmagaguaia (növ.) a. m. Hihisais tiliaceus.
tézmény, melynél fogva a családflú önálló háztarEmail, 1, Zománc.
E.^á jour, 1. ÁttöH tás, a leány férjhezmenetel által ipso iure felszabamunka.
E. chgmiplevé és É. cloisonné, 1. Zo- dult az atyai hatalom alól.
3. Átvitt értelemben
É.-mozaik a. m. üvegmozaik. L. az E. egyes osztályoknak, felekezeteknek, fajokmáncfestés.
nak, stb. felszabadítását, egyenjogúsítását jelenti.
Mozaik.
Emanáció (lat.), kifolyás, kiszivárgás. A /ilo- Ilyen értelemben beszélnek a zsidók E.-i&röl, amit
zófia bizonyos rendszereiben ama gondolat jel- Németországban az 1869 jún. 3. kelt birodalmi
zése, hogy a világ dolgai mind egy legfelsbb törvény, nálunk az 1867. XVII. t.-e. valósított
valónak kisugárzása, kifolyása, úgy mint a vilá- meg. Ez utóbbi törvény kimondja, hogy az ország
gosságról képzelték, hogy egy világossági forrás izraelita lakosai a keresztény lakosoücal minden
kifolyása. Maga a legfbb való ezáltal nem me- polgári és politikai jog gyakorlására egyaránt jorül ki, nem csökken lényegében. S valamint a gosítottak. Angliában az 1829 ápr. 13. kelt paivilágosság fénye mennél messzibbre távozik for- lamenti akta a katolikusoknak E.-ját mondta ki.
rásától, annál gyöngébbé válik, úgy a világ dol- A
E.-ja jelenti azt a mozgalmat, amelynek
gai is a tökéletesség különböz fokain állanak, célja a nknek a férfiakkal egyenjogosítása hivaa legalsóbbon az anyag s az erkölcsi gonoszság. talviselés, politikai jogok, házassági vagyonjogok
Ez a tanítás a keleten származott, a káldeusoknál tekintetében stb. L. Nkérdés.
Emanet, 1. Iltizám mukáta.
s perzsáknál mint átalakulása a napimádásnak,
onnét hatolt az újplatonikus fllozóflába, késbb a
Emants, Marcellus, ríémQta]fóldi író, szül.Voorkeresztény gnosztikusok (I. o.) világnézletébe. A burgban 1848 aug. 12. Leidenben jogot tanult, de
kabbalában is találkozunk az emanatizmussal. nemsokára aztán az irodalomnak szentelte magát
E., Newton fényelméletében a világítóanyag és Haagban telepedett le. Pontosabb mvei
kiáramlása a világító testbl. Radioaktív testek- Lilith és Godenschemering c. epikus költeményei.
:

—

—

—

—

—

nk

Embelia

tóé

BmAnuel

melyeknek anyagát a germán mitológiából vette,
Adolf van Gelder c. drámája s még néhány regény és novella (Dood, Een nagelaten bekentenis, Op Zee, Smoijding stb.).
Emánuel v. Emmánuel (hób.), tkp. Immánuel,
a. m. isten velünk van. Ebben a formájában, valamint Jíanó rövidített alakjában ismeretes kereszt-

Embach (észt nyelven Emma-jógi, oroszul
Amagia), 205 km. hosszú folyó Livonia orosz
kormányzóságban Dorpat járás D.-i részén FelsE. néven ered, a Vircjorv-tón átfolyik és azután
Nagy-E. néven folytatja útját a Pejpusz-tóig,
amelybe két ágban torkoUik. A két tó között folyami gzhajókkal járható.Mellékfolyói a Vasszula

év.
Manuel.

és az Elva, ví^vidéke 11,940 km«.
Emballage (franc, ejtsd ambaiiázs) a.

Fhüibert.

kolat, göngyölet.

Emánuel, 1. portugál királyok,
2. E. Fhüibert, szavójai herceg,

1.
1.

:

3. E., aostai herceg, néhai Amadeus (1. o.)
*08tai hercegnek els házasságából származott
fia, sztll. Genovában 1869 jan. 13., olasz vezérrnagy és az I. hadtest tözérparancsnoka. Kirá-

lyunk 1899 jan. 6. az aranygyapjas-rend vitéaóvé nevezte ki. 1895 jun. 25. nül vette Heléna
hercegnt, Pölöp orléansi herceg testvérhngát
(SítQ. 1871 jún. 13.). Házasságukból született J.;nadeus herceg (1898 okt. 21.), Aimone herceg (1900
márc. 9.).
Emánuel-építészet, a korai renaissancenak az
as építészete, mely I. Manuel (1495—1521) uralkodása idején Portugáliában, fképen az akkor
Sansovino Andrea útján kifejldött.
ott
Emascnlatio a. m- castratio (lat), herélésMíg E. csak a hímnem állatra vonatkozik,
:

mköd

addig aco^íraíwmindkétnem állat ivarmirigyeimek(here, ill. petefészek) eltávolításának fogalmával bir. Az B. lehet E. totális, midn a hímvessz,
a herék és a herezacskó teljesen eltávolíttatnak
ós a húgycs számára a végbél eitt készíttetik
egy új nyílás. Kiterjedt rákos fekélyek miatt végzik ezt a mtétet; ez az állapot néha sérülés
eredménye is lehet. E. partialis, részleges herélés alatt csakis a himtag eltávolítása értend,
árig a herék eltávolítását a castratio szóval szokták jelezni.
Emftszkulátor, az állatok herélésére használatos mszer, mely ollószerüen csukható, de szárainak egyik felülete recézett, a másik pedig éles
Ó8 ezért az ondózsinórt egyik felületével összezúzza, a másik felületével pedig átvágja. A
azer zúzófelületének pontos szerkezetétl függ a
használhatósága, mert ha nem zúzza kielégít
módon az ondózsLnórt, megcsonkított végébl utóvérzés állhat be, ós éppen erre való tekintettel a
mszer zúzórészót többen módosították. így Ver:

m-

oczy megszélesítette.
Emath, Hamah (1. o.)

szir

:

város régi neve.

m. bur-

melyet az árúk becsomagolá-

sára használnak, tehát papír, zsákvászon, viaszkosvászon, forgács, szalma, fíirészpor, vatta stb.
Nem tekintik E.-nak a ládát, hordót, bádog- és
kartondobozt stb. Számlákban gyakran látható az
árú értéke után egy tétel E. címen. E tételben a
csomagolás költségeit és a csomagolásnál elhasznált anyagokat számítja fel az eladó vevjének,
ha erre elzetes megállapodás volt, vagy ha ez
általános üzleti szokás az illet árúval.
Embargó (sp.), a hajótulajdonosokhoz a kormány részérl intézett oly tartalmú tilalom, hogy
bizonyos hajóknak, illetleg azok rakománya
nak a kikötót elhagyniok nem szabad. Az E.
nem bírói tilalom, hanem állami intézkedésen
alapul, és így szorosan megkülönböztetend a
bírói zárlattól, annyival inkább, mert az E. elrendelésére csak a legfbb kormíányhatalom van
jogosítva. Az E.-t alkalmazhatja az állam saját
polgárainak hajóira (ez az E. civil v. Arret de
p rince) v. idegen államok hajóira (ez a nemzetközi É.). Az utóbbi fajtájú E. elfordult az 1864.
:

évi dán-német háborúban. L. Hadijog, Hágai békeértekezletek. Célja különféle lehet: legtöbbször

a kiviteli tilalmak végrehajtása szempontjából
történik azért, hogj- a hajók feletti rendelkezési
jogot az állam magának szükség esetére biztosítsa. Kíüönös fontossága van a nemzetközi hadi
jog szempontjából, mert az államoknak jogukban
van a területeiken lév valamely idegen állam
részére épített vagy felszerelt hajókra E.-t alkalmazni, amely idegen állam más idegen állammal
háborút visel. A nemzetközi jog szempontjából
vita tárgya a nemzetközi E. alkalmazhatságának
jogosultsága; az uralkodó nézet azt kétségbe

vonja.

Embarras

(franc, ejtaá-. anbarra) a. m. zavar.
de richesse, v. E. d'abondance, a bség
zavara, ami megnehezíti a választást.
Embatéríon (gör.) a. m. hadi dal különösen a

— E.

;

Emathia, Makedónia ama tartományának régi Tyrtaeus-féle.
neve, mely az Axiosz (most Vardar) és Haliakmon
Embates, görögül csizma, 1. Lábbeli.
ÍKarazu) folyók közt terült el. Itt voltak Berrhoea
Eiubancbenr (franc, ^tsd: aSbosör), katona(most Veria), Aegae (késbb Edessa, most Vodena), toborzó, régebben fleg olyan, aki más hadsereg
Pella városok stb.

Émathión, a görög hsmondában

etiópiai ki-

Tithonos és Eos fia, kit Herakles, midn a
Hesperidák aranyalmáiért menve Etiópiába ért,

rály,

katonáit átpártolásra csábította v. ravasz róbeszéléssel katonának fogta meg, mint hajdan nálunk
is a verbunkos. Azokban az országokban, ahol
áltolános védkötelezettség van, már nem fordul el.

Embelek,

megölt.

I.

Ambelakia.

halban gazdag, de nem hajózható
Embelia Burm. (qOt.), a Myrsinaceae család
folyó az orosz centrálisázsiai Ural kerületben. A génusza 90 fajjal, az óvilág meg az Óceánia troKaspi-tóba ömlik. Csak középs szakaszában van pikus vidékein honos, különféle termet cserje.
állandóan víz. Hossza 554 km. Mellette épült Em- Bogyójuk apró, gömböly, piros v. fekete. Az inbinszk ersség.
2. E., kerület (oroszul Em- diai E. Rihes Burm. bogyóival a fekete borsot
binazkíj ujezd, 1896 óta Temirszk, az E. folyó vi- hamisítják. Kissé csíps íz, tartalma embelia-sav:
dékén. 145,639 km« területén 95,071 nomád kirgiz CjAj^Oj. Ei a narancsszín kristálypikkely alél. Fvárosa Temirszk.
koholban oldódik, de vízben nem liC-on olvaí^.

&nbs,

1.

—

:

Ember
Ammoniumsója

Ember

486
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NA4 csaknem

ízetlen

Hogy az

E.

neme

is

ez úton fejldött, azr az

mint a rubiapirosító, hígított atavisztikus állati bélyegek (teromorfák) visszaalkoholban oldható s a galandféreg ellen hathatós térései is bizonyítják.
por, olyan piros,

orvosság.

a képmellékletet). A földön a
legmagasabbrendü lény, mely egyenes állásával,
agyvelejének fejlettségével, felsöbbrangú értelmi
fokával és tagolt beszédre alkalmas nyelvével kiválik az összes lények köztll, bár szervezetével az
állatok szervezetéhez illeszkedik, zoológiai bélyegeivel (caractéres zoologiques) azok törzsfejldésének sorozatába elválaszthatatlanul bele van
'kapcsolva. Az E. -szabású lényekkel (Antropoida
v. antropomorfa) az ú. n. femlsök közé tarto-

Ember (Homo ;

1.

Az E. nemének származásái-ól két nézet uralkodik. Az egyik az állati származás törzsfajának
legfelsbb hajtását látja az E.-ben, mely két ágra
szakadt, az egyik az E., a másik a ma él embeí'
szabású majmok ága. Ezt vallja Darwin, HaeckeL
Huxley, Cunningham, Tumer és Schwalbe. A
másik nézet az E.-t és az E. -szabású majmokat
külön-külön ágon a mélyen

emlseire vezeti

vissza,

fekv

eocén-kor

amelyekbl a

s-

többi maj-

mok

(ó- és újvilágiak) és emlsök ágai is különkülön eredtek. Ezt tartják Cope, Topinard, Aléberg, Stratz és Klaatsch. Amíg Haeckel nézete

egy nemet és egy fajt képvisel. Noha fajtái
nagy számúak, azok mégis a körül- volt túlsúlyban, az E. és az E. -szabású majmok"
ményekhez sokféleképen alkalmazkodott fajok- között az összefogó kapcsot, a hiányzó láncszemet

zik,

és változatai

szemben, idtlen-idk óta, aimyira megállapodottnak, egységesnek látszanak, hogy tartós tiptisúnak (during
type) mondható.

kal, nevezetesen a háziállatokkal

E

mellett testének bélyegei, törzsfejldésére

való vonatkozásukban, Huxley szellemében (colledive type) összefoglaló típust alkotnak, mert
egyszer (primitív), csenevész (rudímentális)
és fejld (progresszív) jellegeket árulnak el. Az
egyszer bélyegeket legrégibb állapotából rzötte meg. Ezek az E.-í magzatnak placentális
táplálkozása és a mells végtagnak, különösen a
kéznek a fejldése. Csenevész, új alkalmazkodásban visszamaradt bélyegei: a fogazat csökevényesedése, az érzékszervek gyengülése, a vakbél
állapota és az ujjak. A fejldés bélyegei közül
valók a koponya ós az agy, valamint az idegrendszer kialakulása, a lábnak az álláshoz és járáshoz
való alkalmazkodása és mások. Ezek között vannak általános és egyoldalúan sajátlagos bélyegek.
amely utóbbiak a fajtákra való különülés eredményei. Pl. a négerek álkapcsának ós fogazatának
erösebb fejlettsége, v. a délamerikaiak szrtelen
teste az utóbbi, sajátlagos bélyegek közé tartoznak. A fejldés legmagasabb fokán állanak azok
az E.-csoportok, amelyek a csenevész és az általános fejldés bélyegeit a legkifejezettebben mu-

s
s

:

tatják.

Az E.-i nem az antropoidoktól lényegesen álló
testtartásában tér el. Ennek a következménye a
koponya alapjának elre csúszása és az öreglíknak ezzel együtt való helyzetváltozása. Ennek
eredménye tov. a gerincoszlop S alakú meghajlása, a csipöcsont kiszélesedése, az egyenes állásban együttmköd izmoknak a kifejldése, a lábfej boltozatos kialakulása, a láb els ujjának megvastagodása, távolabb a koponya és az agyvel
fejlettsége, az arccsontoknak alárendeltsége és a
szem látótengelyeinek megváltozott helyzete.
Darwin az E.-ben az állatok törzsfejldésének
legfelsbb tagját látta. A ma él B.-szabású majmok nem sei, eldei, hanem vele egy közös snek
oldalágon való leszármazottjai volnának. Klaatsch
szerint a tercier kezdetén, a ma él majmok és
félmajmok kollektív sei, a Primatoidok éltek.
Ezek a legkülönfélébb irányokban fejldtek tovább, ragadozókká, patásokká stb. alakultak és
a változásokban részt nem vett törzsükbl fejldtek a mai Primates család sei.

(missing link) keresték. Ilyennek vették a neanderthali koponyát, a jávai majom-E. -t (Pithecanthropus erectus Dubois) és a hipotetikus söicet,
az elfutárokat (Protanthropus, praecursores hoSchwalbe vizsgálatai azonban kimutatták,
hogy közvetlen snek a talált koponyák nem vehetk, bár a jávai koponya, melyet Klaatsch,
Kollmann, Krause, Banké, Virchoiv, Waldeyér,
gibbon-fajnak
Zittel majomnak, az els egy
tart, agyüregét nézve, valóban az s.-E. és a majom között áll. A jávai olyan típus, melybl az E.,
az E. -szabású majmok, valamint az ó és újvilágiak
egyaránt levezethetk. A neanderthalí és a most
él B. között nagyobb a szakadék, mint a jávai
majom-E. és a neanderthalí E. között.
Az E.-nek a törzsfába való illesztését Huxley,
Gegenbauer, Hubrecht, Klaatsch és Stratz szellemében a következkben vázoljuk. A szilurban-'
az shalak közül kiszakadt egy faj, melynek utóda,
a karbonban egy samíibium, amelybl az E.
törzsfaja kisarjadzott. Már a permben jelenheteitt
meg az az seml6s,mely az sprimátokkal ugyanazt
a fokot képviselte. Az elmaradt shalakból és ösamílbiumokból fejldtek a halak és kétéltek. Az
semlösökkel egy idben él sok össaurius és közbees halak. Ezekbl fejldtek a reptiliák és asauropsidiák. Az semlsök és az sprimátok közt
ágazik le a Monotrematák és erszényesek elmaradó ága. Az sprimátok egy oldalága a csenevészedett Anaptomorphus homunadus Cope, a;
Tarsius tercier formája, melynek embrió-fejldése a prímátokéval megegyez. Ennek utódai a
Tarsidák. A közös sprimátok törzsébl szótágaznak a többi emlsök, majd az s-E. és az smajmok s párhuzamos ágaik vezérriigyek maminis).

s

radtak.

Az E. törzsszárniazásának elméletét a hiányos
geológiai adatokkal és palaeontológiai nyomc>kkal támogatva Arldt nyomán így vázolhatjuk.
Az ösganoid törzsbl a szilui'ban, az Atlanti-ooeáu
B.-i niiedencéjében kiválott az
tüdslial. A devonban az
reptiliák között
amfibiumok és
volt az

s

s

s
s

s

sauriu.szárazföldi gerinces, az
eldje. Mindkét törzs az Észak-Atlantis-on élhetett. A Rhynchocephalokból a permben származott
a Dél-Afrikában talált Mesosaunts, majd az dí

emls, amely Dél-Amerikában és Észak-Amerikában is szétterjedt. Még a permben jelenhetett

meg

a Dél-Atlantis területén a Panthotheriumhov
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Emberbaráti intézetek

A

hasonló ös erszényes állat, a Prodidelphyák és az

szeiiani és neveléstani jegyzetek ;
kát. tanügy szervezete : Népoktatásunk függ kérdései
szakban Észak-Amerika földjén szakadt elazserbeszéd- és éHelemgyakorlatok módszere. Szászényes patkány, n. o. a krétakórszaknak a folya- mos tankönyv^et is írt.
4. E. Pál, I. Debreczeni Ember Pál.
mán az chorionholylios állat, amelyi-e az ember
Emberalakú majmok, 1. Etnberszabású majpetéjének fejldésbe indulása visszavonatkozik,
majd a Pachylemuridák közé tartozó ös majom, a mok.
Emberáldozat. Nemcsak az skor minden
Semnopitheenssal rokon, keskenyorrú, északamei'ikai karcsú majom. A miocénban Európában mái- velt és barbár népeinél : a hindu, perzsa, egyiptomi,
tok emberszabású majom élt, ezek közül talán zsidó, görög, római, kelta, gennán, szláv és finn
Skandináviában emelkedett egy faj a többi íölé. népnél divatozott, hanem manapság is feltalálható
A pliocén-korba esik a Maláj i-szigetek majom- számos afrikai vadnépnél. Julián római császár
mbérének, a jávai Pithecanthroposnak a meg- (363. Kr. u.) embereket áldozott Miti'as istennek. Az
jelenése és az embernek az állati sorból való fel- É.-ot azonban a rómaiaknál és más müveit népnél
szabadulása is. V. ö. Bwike, Der Mensch (2. kiad. is már korán áUat- és másnem áldozatok helyette1894); Sokolowsky, Menschenkunde (Union 1901); sítették. Egyiptomban Busiris istennek rthajú emRlaátsch, Die Entwicklung des Mensehenge- bereket áldoztak, a zsidó nép hajdan Molochnak álschlechtes in Weltall u. Menschheit U. (1902); dozta elsszülötteit. Finomabb erkölcsök elterjedéSchicalhe, Der Neanderschadel (Bonn 1901) és sével az B.-ok is mindinkább eltntek és csak nagy
Die Vorgeschichte des Menschen (Braunschweig veszély idején hadifoglyokat v. rabszolgákat öltek
1904) Hoemes, Der diluviale Mensch Arldt Die le áldozatiü. Sok népnél szokás volt kiváló nemAusbreitnng des Menschen Die Entwicklung der zeti hsök temetkezésekor a síron rabszolgákat
ivontinente und ihr Lebewelt (1907); Haeckel, áldozni. Attila sírja felett szolgákat öltek le BulAnthropogenie. Kirchhoff k., Der Mensch u. die csú seiért, valamint a megölt Bulcsú és Lehel
Erde (3. kiad., 1910) Gutberlet, Der Mensch, sein vezérekért a halotti tornál feláldozták a hadi fogUrsprung u. seine Entwickelung (3. kiad., 1911). lyokat. Jomandes és régi krónikáink felemlítik,
Ember, 1. György, író, szül. P.-Soóson, Szat- hogy a hunok és magyarok a kezükbe került els
márvmegyében, 18Í5 ápr. 20., megh. Nagy-Vára- hadifoglyokat és azokat, kik elsk léptek be az
don 1905 máj. 11., hol 1869 óta mint tanítóképzö- elfoglalandó új honba, engesztelésül feláldozták a
intézeti tanár mködött. Verseket, elbeszéléseket had istenének, hogy a nemzet szei'encsésen elfogés tanügyi közleményeket írt. A Kisfaludy-társa- lalhassa a földet. Mvelt népek körében az E.
ság hazai nem magyar ajkú népköltési sorozatába utolsó maradványát még az építési áldozatnál taGrozoscuval és Vulcanuval együtt fordította a láljuk meg. (L. Építési áldozol.) Az E. szokásáBomán népdalok és baliadák-at (Budapest 1877). nak gyökere úgy látszik az egykori embereidében
Árva Gergely c. népies irányzatos elbeszélését, keresend, amely a polgárosodás haladásával
mely pályadíjat nyert, 50 ezer példányban ter- enyhülve, az E. különféle fajtáit fejlesztette ki.
jesztették.
Ilyenek kíséretül halottal együtt megölt hozzá2. E. János, kir. tanfelügyel, szül. Grenesen tartozók (pl. indus özvegyégetés, szolgák leölése
(Szatmár vm.) 1856 dec. 6-án. 1879 óta mint tanító, stb.) ; az erszakos halállal kimultért vérbosszúmajd mint igazgató-tanító mködött Ungváron. ból a gyilkosnak vagy hozzátartozóinak elpusztí1892. Ung vmegye segéd tanfelügyeljévé, majd tása; hely ettestt önfeláldozás magasranguakért
Udvarhely vmegje, 1907.
vmegye, legutóbb vagy szeretetbl végül haragvó istenek kiengeszPécs és Baranya vm. kir. tanfelügyeljévé nevez- teléséül. V. ö. Lassaux. Die Sühnopfer (Würzték ki. A tanügyi irodalomnak szorgalmas mun- burg 1841); Ipolt/i. M^yar mythologia (Pest
kása. Számos tankönyvet írt, nagyrészt Kozma 1854) KandraKsibos, Magy. myth. (Eger 1897).
László társaságában. Egyideig az Ungmegyei TanEmberbaráti intézetek, közös elnevezése az
ügy szerkesztje is volt. önálló mvei
ma- oly ÍQtézményeknek, melyek fleg szegénysorsú,
gyar néptanító anyagi Jielyzete (Ungvár 1886 és árva, vagy testileg ós szellemileg fogyatékos
1889) Humanizmus az iskolai nevelésben (u. o. egyének ápolása, ellátása, 111. nevelés- tanítása
1889) Pápaszem nélkül (u. o. 1891)
magyar céljából létesíttettek. Ilyenek a gyermekmenhetanfelügyel kötelességei (Losoncz 1892) ; Apró lyek, árvaházak, szeretetházak, szünidei gj'eremberek tuáománya{\.^2) ; Az úr, az atya, a fiu mektelepek, nyomorék gyermekek otthonai, gj'ó(Gyr, 1909).
gyíthatatlan betegek menházai, továbbá a siket3. É. Károly, tanítónképz int. igazgató és némák, vakok és szellemileg fogyatékosok intétanügyi író, szül. 1863 szept. 16. Felsbányán. zetei, mely utóbbiak újabban a gyógypedagógiai
1884-ben igazgalótanító volt Felsbányán s ugjan- intézetek elnevezését nyerték. Hazánkban és
akkor szerkesztette az Iskola c. ped. szakfolyó- külföldön is az E.-et részben az állam, részben
iratot, melyben számos tanulmánya jelent meg. a községek, egyesületek és magánosok tartják
1894-ben Vaszary Kolos bíboros hercegprímás a fenn. Magj'arországon ezidszerint tizenhét gyerbudapesti kir. kat. tanítónképz intézethez hívta mekmenhelyen 53.600, kilencven árva- és szeremeg igazgatótanámak. Nagy tevékenységet fej- tetházban mintegy 5000 gyermeket nevehiek. A
tett ki a kat. iskolaügy szervezése köriU
szer- nyomorék gyermekek részére egy, a gyógyítha
vezte 1895. a kat. tanügyi Tanácsot, amelynek tatlan betegek részére szintén egy menhely áll
azóta választott elnöke. Ugyancsak 1895 óta szer- fenn. Siketaéma intézet van tizenhat 1566, vakok
kesztje a Szent István- társulat hivatalos tanügyi intézete tíz 710, szellemi fogyatékosok intézete^
hiítíla,pi&aak,a Népnevel-nek. Fbb mvei
kilenc, 590 növendékkel.

s placentáliák eldje. A Keuper- vagy liasz-kor-
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Emberbör. Noha az ember kegyeletbl, de népeknél
veleszületett és a civilizációval fokozódó iszonynyal kerüli az emberi test alkotórészeinek használati tárgyakra való feldolgozását, amelyet különben a vallás is tilt, mégis tudunk eseteket,
amidn emberi csontokat és emberi brt ilyen
profán célokra felhasználtak. Timsós vagy durva
glacébör módjára cserzett brt, amely állítólag
valamely rablótól származik, riznek a zittaui
városi tanács könyvtárában. Brbach grófHessen-

ben egy vadorzó brébl nadrágot készíttetett.
Ziska állítólag elrendelte, hogy halála után dobra
feszítsék ki brét, hogy ennek harsány hangjától
serege lelkesedést merítsen. Legkimerítöbben
használta fel a francia forradalom ez B.-t. Egy
jelentés, mely 1794 szept. 20. kelt, egy meudoni
gyárosról emlékszik meg, aki a nyaktilóval kivégzettek brét feldolgozta a nemzeti gylés ezt
az ipart 45,000 frankkal támogatta. Hyrtl nagyhír anatómus könyvében (Anatomie) felemlíti,
hogy Granier de Cassagnac birtokában volt egy
;

de la republique fran^aise cím
könyv, mely a katalógus adatai szerint E.-be volt

Constitution

A

bekötés valódiságáról egy 1793. hitelemely szerint az E., amelylyel a fenti könyv be volt kötve, az els francia
forradalom idejébl származik.
Emberdij (lat. homagium), 1. Vérdíj.
Emberevés (antropofágia v. kannibaliztmis).
A történetelötti idkben általános szokás lehetett az ókorban Herodot szerint a szldthák, más
források alapján az indusok, etiópiak és masszagéták; Szt. Jeromos szemtanú szerint a britszigetek attikot-népei voltak emberevk. Mortillet
már észrevette, mily ritkák aránylag a halottéget helyek és sírok a történeteltti korszakban
s okát abban kereste, hogy abban az idben Európában is megették a halottakat, v. ami valószínbb,
megelzték a halált kivégzéssel (1. Aggok legyilkolása) s így ették meg a megöltet. E nézetet néhány prehisztorikus megtámadta, utóbb Steinmetz
igazat adott neki, de némi módosítással. Ó az
endokannibalizmussal szembeállítja az exokannibcdizmust s míg az elbbi alatt a saját törzsbeli
tagoknak vallási vagy kegyeleti okokból való f elfalását érti, az utóbbi alatt az idegeneknek és
ellenségeknek a felemésztését, részben inyenckedésbl, részben azért, hogy a felfaltak erejét örököljék. Több néptörzsnél az endokannibalizmus
abban áll, hogy a törzsrokonaikat ünnepélyesen
megeszik s Így megóvják a férgektl és vadállatoktól és hogy szellemüket örököljék. Sok esetben e szokásnak csak töredékes emléke áll fenn,
pl. Queenslandban, hol egy utazó látta, amint a fnök elhalt fiát széMarabolták, húsát megsütötték
és azután hozzátartozói elásták. Azeltt megették a húsát, amint vallották, de ezentúl nem
akarják azt cselekedni és e jámbor kötelességet
csak félig teljesítik. Flinders Petrie szerint az B,
Egyiptom virágzó korában is elfordult. A mveltség legalacsonyabb fokán álló népek még a vels
csontokat is széttörték és a velt is megették,
mégis az B. általában, néhány helyet leszámítva,
volt, mint
ahol elfajult, inkább a kegyelet
ezt több kutató megállapította. Sajátszer jelenség, hogy az E. aránylag iiem a legelmaradottabb
kötve.

sített okirat tanúskodik,

;

:

mve

található, akik

még fejletlen

hitviláguk-

ban odáig nem emelkedtek, hogy a hozzátartozó

módon biztomaguknak. Bizonyos haladottság kellett
hogy az emberiség e szokást kifejlessze

v. a levert ellenség erejét, eszét ily

sítsák
hozzá,

a szumatrai batták törzsei viszonylag intelligensek, van irodalmuk, de az elforduló nagy bnök megtorlásául (rádzsant ha köznépbeli féríi
elcsábít, V. hazaárulót lepleznek le) ma is az ünnepélyesen kivégzettet megeszik. Afrikában szörnyen elfajult a szokás a Ny.-i partok népei bármin embert kerítenek, húsát inyes falatnak tekintik. Rettent mérveket öltött egykor az E. a
közópamerikai aztékok birodalmában. Ez a kultúrnép, amely számos intézményében megelzte
az európait, merev vallási törvénybl egy-egy
istene évi ünnepén a foglyul ejtett idegenek ezreit
gyilkolta le s húsát az ünneplk közt rang szerint
szétosztotta. Az B. igazi hazája ma Ausztrália s
a Csendes-Oceán szigeteinek túlnyomó része. Itt
is a kultusszal kapcsolatos, külön villaformával
szabad csak enni. Szórványosan elfordul az E.
kényszerségbl, éhínség idején ott is, ahol rendes szokásként nem ismeretes. Az újzélandi maori
akkor kényszerült rá, midn a sziget madárvilágának egy része máshová költözött s táplálék nélkül
maradt. Egyiptomban az 1200-iki éhínség támasztotta fel újra s a förtelmes szokást csak nagy
nehezen lehetett kiirtani. V. ö. Bergemann, Die
Verbreitung der Anthropophagie über die Brde

pl.

;

(Bunzlau 1893).
Emberev cápa,

1. Cápa.
Emberfajták. Az ó-diluviális legrégibb emberfajta Európában a neander-spyi rasz volt, mely
valószínleg nyomtalanul kiveszett. Schwalbe
Homo primigeniusnak nevezte. Utána következett
a Homo Aurignacensis Klaatsch, amely a rénkorszak embere volt és amazt kiszorította. Szinte
két külön fajként állottak egymással szemben. A
jégkorszak kési szakában kiválott a cro-ma-

gnoni fajta és a grimaldi fajta. Az elsnek hatását
talán a Homo alpinus típus rzötte meg. Kean
szerint a föld népei nagyobbrészt kihalt fajták ivadékai és a vándorlások keverékei. Európában 3
fajta töredéke maradt fenn a hosszúfejü, szke
európai, a kerekfejü, barna alpesi és a hosszúfejü
barna, földközi fajta. Kean e rendszerét Deniker
egészítette ki.

s

:

A ma él E. számát Kollmann 5-ben állapítja
meg. Számos, különböz érték változataikkal 7
fajtacsoportba oszthatók A legrégibb, szomatikus bélyegeiben maradi csoport (protomorf alak)
:

1. ausztráliai, a 2. a pápua. Hozzákapcsolódik,
mint megváltozott alcsoport (metamorf alak) a

az

melanéziai. 3. A koin-koin: legtisztább vér a
busman, fehér vérrel kevert a hottentotta. 4, Az
amerikai és az indonéziai néptörzsek: touga,kanak,
maori, batak, dajak stb. megváltozottak a tévesen malájoknak vett népek. 5. A fekete förasz
(melanoderm faj), si fajtája a törpe akka. 6. A
sárga frasz (xanthoderm faj, mongol), si fajtája
lehet az eszkimó, új fejld ága a japán és az
indokinai népek. A 7. a fehér frasz (leucoderm
faj, elbb középtengeri, kaukázusi, árja, indogermán faj). Ósi maradvány benne a vedda és az aino.
Jellegvonásaít talán legjobbban rzik egyrészt a
;

Ember fejldése
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tm-ániak és a binnánok, másrészt a Früsch értelvett etiópok (szomáli, galla, északafrikai
fehér-feket« keverék népek). A fórasz régi, nagy
elterjedésü és nagyfokú vérkeveredésbe került a
másik két, színes f rasszal. A 4 elsó csoport az ósraszok (proíomorf r.) a 3 utóbbi az uralkodó raszok
(archimorf r.) serege.
Az E. osztályozása. Az elsó kisérletet 1684.
BerinerF. ejtette meg. ütánna következett Xt'ww^;
amerikai, európai, ázsiai és afrikai változatokat
különböztetve meg. Blumenbach ezekhez 5-iknek
a maláj it kapcsolta. Cuvier 3 raszt vett íol, Broca
és Topinard szintén annyit, a 3 fsztn szerint,
Quatrefages ugyancsak ez alapon a fehér, sárga
és fekete törzset alcsoportokra tagolta. A részletes felosztásnál a testi bélyegeket csak Isidore
Geofroy Samt-Rüaire 1868. kezdi vázolni.
Peschel Blumenbach keretét tölti ki, megkülönbözteti az ausztráliai, pápua, dravida és hottentotta alfajtákat. Huxley találóan jellemezte 1. az
ausztráliai, 2. a néger, 3. a \ilágos fehér v. szke
és 4. a mongol négy fótipust.
A haj szerkezetén és a nyelvek sajátságain elindulva félig mesterséges rendszert alkotott Miil-

mében

aino. Sárga, csupasz
lott orral bíró,

brek

a kiugró, néha haj-

magas termet, rövid v. középfej,

elliptikus arcú 19. polynéziai,

a kicsiny, lapos,

néha homorú orrú, kinyomult pofacsonttal, hosszú
fejjel és rombalakú arccal biró 20. indonéziai és
a kicsiny, kiugró egyenes v. mélyedt orrú, középV. hosszúfej 21. délamerikai. VI. Merevhajuct.
Sötétsárga brek 22. északamerikai magas termet és középfej, 23. középamerikai alacsony
termet és rövidfejü fajták egyenes v. sasorrral.
Magas termet, egyenes orrú, rövid fej, négy:

szögletes arcú rassz a 24. patagoniai. Barnássárga
: 25.
eszkimó, apró termet, kerek,
lapos arcú, hosszúfej, 26. lapp, apró termet,
fitos orrú, rövid fej fajták. Sárgásfehér brek.
Egyenes v. mélyedt orrháttal, törpe termettel,
közép v. hosszú fejjel, elrenyomuló pofacsonttal
hir a 27. itg)-iai; egj'enes orral, középtermettel,

brek

túbövid koponyával a 28. török v. turkotatár.
Halványsárga br, elrenyomultpofacsontu,ferde
szem és rövid koponyájú fajta a 29. mongol. Az
B. rendszeres felosztása problémájának megfeitésén Ffitsch G., líagens, Bcilz, HyadesésStratz
munkálkodik. A kérdés az E. rendkívül széles
ler Frigyes és Haeckel Emó. Ezt sok elnye elterjedése, nagy történeti múltja és bonyolult vérmiatt ma is érvényben tartják. (L. Haj) A koponya keveredése miatt még mindig nyilt.
Irodahym. D. Peschel, Völkerkande, 7. kiad.,Leipsig 1897;
alakja után mesterséges felosztást alkotott Sergi
Mveldési körökbe osztályozott az Fr. MfUler, Allgemeine Etbnographie. 2. kiad., Wien 1879
és
Wi-lser.
elért kulturfokok szerint

:

Ratzel Frigyes.

A

szo-

matikus bélyegek vizsgálatának és a történeti
fejldés mai ismereteinek alapján új rendszer
vázlatát készítette Deniker. Eendszerének kerete a következ I. Gyapjas hajú, széles orrú
fajták. 1. Busman, sárga bór, törpe termet, hosszú
fej és zsírfaruság. Sötét
2. negrifo vörösbarna, kicsiny 3 néger, fekete, magas, hosszúfejü ; 4. melanéziai, bamásfekete, középtermet,
:

brek

:

;

hosszúfej rassz. II. Gimdör.

v.

hullámos

Ratzel, Völkerknnde, 2. kiad., Leipzig 1895, 2 köt. ; Quatre^
fagea de Bréaa, L'espöce humaioe, 8. kiad., Paris 1886,
németül Leipzig 1878, és Histoire générale des races huniaines, Paris 1886—89, 2 köt. Topinard, L'.\nthropologie,
5. kiad., 1897, magyarra ford. Pethö és Török 1881 ; Keane,
Man pást and preient. Cambridge 1899; Ripley, The races
of Bnrope, London 1900 ; Deniker, The races of men, 1900;
Lampert, Die Völker der Erde, Stuttgart 1902, 2 köt.
Mortillet, Mnsée préhistorique, 1902; Fritsch, Geographie
u. Anthropologie als Bundesgenossen, 1880
Qnatrefages,
Les races humaines. 1900; Hntchinsou, Living races of Mankind,1900; Woltmann, Politische Anthropologie 1904. L. továbbá Buchta, Hagens, Mey érés Parki nsou, Fritsch munkáit.
;

;

hajíi,

EiDber fejldése (ontogenesis), az egyénnek
nemi érettségéig való fejldése, az embrió fejlládébama, széles- v. keskenyorrú, középtermet dósének, a gyermek növekedésének és az ifjú
és hosszúfej 7. dravida, barnásfekete, széles v. nemi kifejldésének szakaira osztható. Az ontokeskenyomi, kicsiny, hosszúfej. Sárgásfehér- genesis a törzsfejlödés'(phylogenesis) rövid, összefajta 8. asszír, keskeny, hajlott, alul tömpe vont megismétlése, niely oly gyors, hogy a 2-ik
orrú, alacsonytermet és hosszúfej. III. Hullá- hónapban az ember felismerhet. Szlet&ekor az
mos hama v. fekete hajú. fekete szem fajták sember nívóján van, egy év után megszerzi a
sötétböríf fajták : 5. etiópiai, vörösbarna, keskenyorrú, magas- és hosszúfejü 6. ausztráliai, csoko;

;

br

:

•'

br,

Világosbarna

fekete hajú, keskeny, egyenes
v. hajlott orrú, magas és hosszúfej: 9. indó-afgán.
Sárgásfehér
fekete szem, hosszúkás arcú
és magas termet fajták
10. arab v. szemita
jellemzi a hajlott orr, kiugró nyakszirt, hosszú
fej, elliptikus arc; 11. berber, egyenes, durva
orr, hosszú fej és négyszög arccal 12. litorális
európai, ílnom egyenes orral, középfejjel és ovális arccal. Alacsony termet és hosszúfej a 13.
ibero insularis (Iber-szigeti). Sötét, fehér
és barna hajúak az alacsony termet, túl rövid
fej, kerek arcú 14. nyugateurápai és magas,
rövid fej, hosszúkás arcú 15. adriatikus. IV. Világos, hullámos V. m^rev (puha v. kemény) ha)ú,
világos szem fajták. Vöröses fehér brek, vöröses hajnak 16. észákeurópai magas termet,
hosszúfejü, rthajú; 17. keleteurópai alacsony,
túlrövid fej, lenhajú fajta. V. S^ét, merev i\
hullámos hajú, fekete szem fajták. Világosbarna,
szrös test, szóles és pisze orrú, hosszúfej a 18.

br,

:

;

;

brek

:

RAmi Nagy UwOwna.

VI. MH,

beszélképességet és az egyenes testáUást Az
emlsállatok fejldésének közös útját hamar elhagyja és elválása sokkal sibb és alantasabb
fokra vall, amelyhez, míg az emlsök ós köztk
a majmok oldalt eltérnek, sokkal hbb marad. Az
állatokhoz való hasonlatossága, a homologiája
csak a közös alantas fok emlékeit idézi vissza.
Az ember petéje Teacher Bryst szerint 0*015
cm. Megtermékenyítése után való fejldése 28
napot vesz igénybe. A megtermékenyítés tényét
csak valószínség határozza meg, azért a születés
napját 8—14 napi idköz határán belül lehet csak
kiszámítani. Pefers szerint a 0*017 cm. pete 10—
15 napos lehet. Fejldésének kezdetén a legkezdetlegesebb alkalmazkodást mutatja, melyet
Hubrecht elemeiben csak a cickány, sün és a
Tarsius petéjén észlelt, és amely alsóbbfokú a
többi emls embriójának els fejldési fokainál.
Ez az egyszerség abban nyilvánul, hogy az embernek nincs szikplacentája, sem allantoisplacen-

s

80

Ember

—

fia

hanem

köldökplacentája, mint a mesoblastfüggeszt nyél (His-íéle függeszt), amelyen az embrió, elsdleges amnionjával és szíkhólyagjával az exokölomában függ.
A mesoblast és trofoblast túln a pete bm-okján és belesarjadzik az anyaméhbe. A függeszt
köldökzsinórrá fejldik és ezentúl csak az anya
vére táplálja az embriót. Ez a kezdetleges állapot, a trofoblasztikusbolyhokkal, aprimér amnionnal, az ötsugaras végtagokkal az ember egyéni
fejldéséaok sajátlagos bélyege, mely öt a ma él
állatoknál sibb formának mutatja. Az anyával
való koraibb vérkapcsolata kedvezett a magasabbrend kifejldésnek.
Az els gyermekkorban az egyéni, a másodikban a faji bélyegek fejldnek ki. A leányok gyorsabban nnek, mint a fiúk, st 11 15 év között
nagyságban és súlyban legyzik a velük egy-

tája,

ból korán kifejldött

—

korú fiúkat. A fiúk 15 év után kezdenek ersebben nni és végül átlag 10 cm.-rel túlhaladják a
lányokat. A test legnagyobb súlyát, rendes körülmények között, a 40. évben éri el.
Bm'ópában a férü magassága 170 cm., a né
160; súlya 70—80 kg., illetve 60-70 kg. középértékben. Az egyéni változatosságnak azonban
tág tere van a termet nagyságában 140—200 cm.
között váltakozik.
A gyermek növekedése alatt végbemen fontos
élettani mozzanat a fogzás. L. Fog.
férfi és a nö. Az ivar- jellegek képzdését
befolyásolta a nemi kiválogatódás és a kultúra.
A magas kultúrájú népek a másodlagos ivar- jellegeket határozottabban mutatják, mint az alsóbb
fokon állók. Ezek a jellegek elsörendüek és másodrendek : az ivarszervek maguk és a két nem
szervezetének egymáshoz való alkalmazkodásai.
Az elsörendüek az embrió-kor 2-ik hónapja végén
már határoztak a nem fölött és felismerhetk.
A gyermeknél a bisexuális korig nyugodtan, közönyös állapotban vannak, azontúl tovább fejldnek. A kultúrnópeknél ez az érési idszak még
hátrább tolódik és a test növekedésével hosszabb
határozottabb
ideig tart. A férfiasság jellegei
egyéniség, nagyobb termet és súly, szóles váll,
keskeny csíp, izmos tagok az arc túlsúlya a koponya fölött, mély hang, szakái és a br szrözet.
;

A

:

;

A niesség jellegei

a faj jellemének a megrzése,
alacsonyabb termet és kisebb testsúly, karcsú derék, széles csíp, legömbölyített tagok a koponya
túlsúlya az arc fölött. Hosszú haj. Cseng hang
ós a mell. Az egyéni karakter kisebb fokú, mint
az általános nemi karakter. Gamerano és Giuffrida-Buggeri kimutatta, hogy a fehér fajta ninél a pröporciók változékonyságának a tere nagyobb, mint a férfinál. Ez is a nemi alkalmazkodás megnyilvánulása.
Ember íia, a teológiai tudományban Krisztus,
Istennek fia, araint ö magát nevezte. Már Izrael
népének köztudatában firól-flra szállott az a remény, hogy az eljövend Messiás E. lesz (Dán. 7,
13). Ez a név azonban Jézusnak nem a méltósámegalázódásának tényét
gát, hanem inkább az
jelenti, utalva egyszersmind arra a dicsségre,
melybe a halálból való feltámadás által visszatért.
Ez az elnevezés csakis az evangéliumokban fordul el az apostolok nem használják.
:

;

—
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Emberi

Emberf,
járásában,
Retteg.

Josrok

Szolnok-Doboka vmegye dési
913 oláh lakossal u. p. és u. t.

kisk.

(i9io)

;

Emberi jogok (franc, les droifs de l'homme),
azok az ideális igények, alapvet, «az emberrel
veleszületett, elidegeníthetlena jogok, melyeknek
megvalósítását és biztosítását az ember az államtól,

midn

hatalmának magát

aláveti, feltétlenül

megköveteli, melyeket az állam az embertl el
nem vonhat, hanem tiszteletben tartani köteles.
Hogy mi az E. alapelve, meghatározásuk kulcsa,
arról élénk filozófiai vita volt. A francia forradalom vezéreszméi szerint a szabadság. Kant szerint
a mentesség az idegen önkénytl, Fichte
szerint: az emberek jogainak egymás mellett
megállhatása, összeférhetösége s a lehetség szerzdéses kölcsönös korlátozásra. Mások szerint a
személyiségjoga, ismét mások szerint az önfentartás stb. Az 1689. évi angol Bili of rights törvényben sorolt fel egyes B.-at. Az északamerikai
kongresszusnak 1776 júl. 4. kelt függetlenségi
nyilatkozatában felvetették azt az eszmét, hogy
az B.-at egységes törvénykönyvben kell kodifikálni. Az B. rendszeres kódexét a francia forradalom alkotta meg. A nemzetgylés 1789. Lafayette indítványára ünnepélyes nyilatkozatot tett
az emberi és polgári jogoki'ól (Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen). Ennek I. Art.-a
a következ Az ember szabadon és egyenl jogokkal születik és ilyen is marad. II. Art. Minden
politikai közösségnek célja az ember természetes
és elidegeníthetlen jogainak fenntartása. Ezek a
jogok a szabadság, a tulajdon, a biztonság és az
önkénnyel szemben az ellenállás joga. Ezt a deklarációt az 1791. szept. 3-iki alkotmány magáévá
tette, utóbb a konvent szigorúbban, a direktórium
enyhébben újból megszövegezte s kiegészítette a
lelkiismereti szabadság és szabad véleménynjálvánítás, különösen a sajtószabadság jogával és
felsorolta az emberi és polgári kötelességeket is.
Németországban 1848. a frankfurti nemzetgylés
tett kísérletet a «uémetnép alapjogainak)) törvényhozási meghatározására. Ezt a birodalmi gylés
hatályon kívül helyezte. Újabban mindinkább belátták, hogy az E. kódexének csak elméleti értéke
van. Az emberek jogait nem az általánosságban
hangoztatott elvek biztosítják, hanem egyes jogszabályok, melyek az ember életjavát védelmezik, így pl. a lopás büntetése mint tulajdonvéd
szabály, a jogtalan letartóztatást büntet törvényszakasz, mert az ember szabadságát védi, a
sajtótörvénynek rendelkezései, a gyülekezési jogot, a szabad vallásgyakorlást biztosító egyes
törvények stb. A tudomány mai állása szerint a
következkben foglalja össze az embernek, az
ember személyiségének védelmet érdeml, érinthetetlen jogait Az élet, testi épség és szabadság
joga. Az állampolgárság szabad választásának
joga (szabad kivándorlás és bevándorlás). A természeti egyéniség fenntartásának, megvédésének,
érvényesítésének joga. (Tulajdon, iparjog, házas
ságkötés stb.). Az erkölcsi egyéniség fenntartásának és érvényesítésének joga. (Lelkiismereti szabadság. Ebben a vallásszabadság, gondolatközlés
szabadság, gyülekezési szabadság. L. még Alapjogok és Egyéni szabadságjogok). V. ö. Klöve
:

:

:

:

:

—

Emberi korszakok

-
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Erklárung der Men- megfontolás) 2. ers felindulásban elkövetett E.
amelynek még különösen privilegiált
281. §
Emberi korszakok. így nevezik az srégé- esetét az ers felindulásnak bizonyos indoka készetben azon idszakokat, amelyekben már élt az pezi, azt. i., ha az ers felindulást az okozta, hogy
ember. Piotte Eduárd egy rövid értekezésben, a megölt személy a tettest v. hozzátai*tozóit jogmely 1879. jelent meg, Nomenelatore des tomps talanul súlyosan bántalmazta vagy megséi-tette.
anthropiques primitivs (A kezdetleges emberi kor- A privilegiált (azaz a rendesnél enyhébb büntetési
szakok szakelnevezósei) c. alatt táblázatba fog- tétüllel sújtott) tényálladéknak lényeges kelléke
lalta össze ezeket. L. Kkor, Bronzkor, Hallsiatti az, hogy a szándék a tettes ers felindulásában keletkezett s rögtön végre is hajtatott legyen
3. a
és La Téne-kor.
mely akkor forog fenn,
279. §
Emberimádás (antropolatria), él embernek szándékos B.
istenül imádása, tisztelése. Az az E., amellyel az midn a szándék sem nem elre megfontolt, sem

kom

F.,

Die Eutstehung

u.

—

schen- u. Bürgerrechte, Berlin 1911.

—

;

;

—

—

apologétái (hitvédöi) az ókét nem rögtönös.
A bnös és a megölt személy közti viszony
üldözó pogányokat nyiltan is vádolták, csak részsúlyosabb
ben nevezhet így, s ugyané vádat a pogányok alapján a szándékos E.-nek minsített
esete, ha az E.-t a
is teljes joggal emelhették viszont a keresztények büntetési tétel alá es
ellen, akik a szeilntük ember Krisztust imádták tettes felmen ágbeli törvényes rokonán, házasistenül. A szorosabb értelemben vett E., vagyis társán, törvénytelen gyermek saját anyján v.
el embernek istenítése, a halál eltti apoteózis törvényesítés esetében természetes atyján követte el. Minsített s az elbbi esetekkel hason
(1. 0.), a római császárok némelyikétl megkövetelt túlhajtása volt a felségkultusznak, s ez volt büntetési tétel alá esik a több emberen elkövetett
Büntetések: a gyilkosságnak
280. §.
az leginkább, ami a tisztultabb vallásos érzület E.
zsidók és keresztények nyilt ellenszegülésére s büntetése a halál a szándékos E. rendes esetébüntetése 10 -15 é\ág terjed279. §.
ennek folytán üldöztetésükre is okot aöott. Etno- nek
lógiai alapon álló vallástudományi szempontból het fegyház a 280. §-ban meghatározott minminden kultusz E., mert a felsbb lényekül tisz- sített E.-ó életfogytiglani fegyház a provokált
telt összes kultusztárgyak voltaképen mind nz (281. §) E.-é 10 évig terjedhet fegyház, súlyos
sember animisztikus (1. Animizmics) felfogásá- provokáció esetében öt évig terjedhet börtön.
ból alakultak ki. Az ember vallásos tisztelete bár- Kivétel a felmen vagy lemen ágbeli rokonnak
mely tárgyában mindig csak önmagát isteníti, vagy házastársnak ers felindulásban elkövetett
vagyis a saját magán tapasztalt életjelenségek- megölése, mely a provokáció mindkét esetében
kel analóg és csak fokozott vonások birtokában 5
10 évig terjedhet fegyházzal büntetend.
lévknek hitt egyéneket imád.
A gondatlanságból okozott E. vétség, és 3 évig
Emberi munkaer értéke rendkívül relatív, terjedhet fogházzal ha pedig a halál az azt okomert az egyes emberek által végzett munka kö- zónak hivatásában vagj' foglalkozásában való
zött óriási különbségek vannak. Kerekszámban járatlanságából, hanyagságából, vagy azok szaközépers, jól fejlett férfinál napi 8 óra munkaid bályainak megszegésébl származott, a fogházon
és nem túlers munka mellett napi 300,000 felül 200—4000 Kig terjedhet pénzbüntetéssel
méterkilogrammnak szokás felvenni, ebbl l"-re büntetend. Az utóbbi esetben azonkívül a bnös
10—11 méterkilogramm esik (V? lóer). A munka- a hivatás vagy foglalkozás gyakorlásától végkéer a korral csak lassan növekszik, aztán egy pen, vagy határozott idtartamra eltiltható, s a
bizonyos maximumon hosszabb ideig megmarad
gyakorlat isméti megengedése újabb vizsgától,
végül az öreg korban ismét sülyed.
munka- illetve a képzettség megszerzését igazoló más
ereje a férfiénak csak kb. 0*6— 0'7 részét teszi. bizonyítéktól tehet függvé (1. Gondatianság
L. még Elfáradás, Munka.
is). Az E. vétségének esetein kívül hivatalvesztés

els keresztények

—

—

—
—

—
—

:

;

;

—

;

•

Nk

Embcriza

L.

(állat), 1.

Sá)-mány.

Aki jogtalanul m^nak halálát okozza, E.-t
követ eL
A morális elem szempontjából az E. lehet:
szándékos vagy gondatlanságból okozott emberhalál (dolosus, culposus). Az B.-nek harmadik faját, az á. n. praeterintencionális E.-t
bántalmazás! szándékkal, de ölési szándék nélkül ejtett,
s halált okozott sértés
a mi btkvünk nem
B.-nek, hanem testi sértésnek minsíti. Szándékos E.-nok lényeges alkateleme az ölési szándék. Hogy az ölési szándék mikor forog fenn, az
a biró áítal esetrl-esotrc eldöntend ténykérdést
képez. Erre a szándék (1. o.) általános elvei irányadók.
A. szándékos E.-nek a morális elem szempontjából a btks'. következ alfajait különbözteti meg:
1. elre megfontolva elkövetett szándékos E., melyet gyilkosságnak nevez
278. §.
(1. Elre

tása.

—

—

:

—

alkalmazandó.
elmélet az E.-nek még több minsített esetét ismeri, amelyek némelyikét egyes törvényhozások tekintetbe is veszik. Kiemelendók az
orgyilkosság (az ölésnek orozva történt végrehajtása)
a mérgezés (venefleiimi) a nyereségváigyból elkövetett gyilkosság (latrocininm), melynek egj'ik kiváló esete a rablógyilkosság a meren brutalitásból, vérszomjból elkövetett E. a
bérgyilkosság ; a közvetett bosszú esete az ú. n.
innoxii pro noxio, amidn t. i. a gyilkos nem ellenségét öli meg, hanem mást, aldt az különösen
szeret, vagy akitl vagyoni elnyökben részesül,
hogy ez által neki fájdalmat vagy kárt okozzon
(Medea és Jason esete) a kínzással összekötött
E. valamely más bntett elkészítése, könnyítése vagy elkövetése, vagy az elkövetett biintettnek eltitkolása, a bntettbl származott elnynek, vagy büntetlenségnek biztosítása céljából
elkövetett E. közhivatalnokon hivatalos eljárása
miatt elkövetett E. stb.
is

Emberölés (lat. homicidium), embernek más
ember által életétl jogtalanul történt megfosz-

—

Az

:

;

;

;

;

;

;

;

—
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Emberölési jog (ném. TotungsrecJd) alatt a
római, gei-raán s régi hazai jogunk alapján az
a jogosultság értend, melynek alapján a tetten kapott bntettest, különösen a tetten kapott
tolvajt, házasságtört a sértett büntetlenül megölheti. Újabban ezt a jogosultságot a büntettörvénykönyvek kifejezetten nem ismerik el, de
egyfell mentesítik azt, aki jogos védelemben öl,
másfell a birói s különösen az esküdtbirósági
gyakorlat többször nem bünteti azt, ki justus
dolor, vagy a beszámítást ugyan ki nem záró, de
a nyugodt gondolkodást befolyásoló ers felindulás hatása alatt követi el az ölést, így bár nem
az B. címén, de a mondott okokból gyakran nem
büntettetik, aki házasságtör htlen házasfelét v.
vagyonából kiforgató
társát megöli, aki az
uzsorást életétl felindulásában megfosztja, ki
politikai, nemzeti felbuzdulásból kö\eti el az ölést.
A francia esküdtbíróság a német-francia háború
után exaltation patriotique címén felmentette azt
a két francia állampolgárt, ki fel gerj édesbl két
német alattvalót megölt. Ma a sajátképi E. csak
a háború idejében áll fenn, s a hóhért illeti meg,
midn a halálra ítéltet jogers birói ítélet alapjén kivégzi.
Emberrablás (plágium), valakinek jogellenes
hatalomba ejtése abból a célból, hogy szabadságától megfosztva, a hatalomba ejt céljainak szolgáljon, különösen külhatalom katonai szolgálatába
(áltoborzás), vagy rabszolgaságba vitessék gyermekek koldulásra vagy bizonyos életmódra kényszeríttessenek. Fajtalansági v. házasságkötésre
irányzott célból nszemély hatalomba kerítése más
fogalom alá esik. Az áltoborzás (plágium militare)
hazánkban még a múlt században szokásos volt,
s azt királyi rendeletek kötéllel büntetendnek

t

;

rendelték. Régibb törvényeink különösen arról

az esetrl intézkednek,

midn

keresztények törö-

köknek vagy cimboráiknak adattak

el,

s bünte-

tésül a karózást rendelték (1567. évi 30. t.-c). A
magyar btkv. az B. címét nem ismeri, hanem e

cselekményt mint a személyes szabadság megsértésének minsített esetét, részint mint gyermekrablást bünteti. így a Btk. 324. §-a szerint 5—10
évi fegyházzal büntetend a személyes szabadság
megsértése, ha a letartóztatott külhatalom katonai szolgálatába v. rabszolgaságba vitetett; a
317. §. pedig gyermekrablás bntette miatt öt
évig terjedhet fegyházzal rendeli büntetni azt,
aki 14 éven alóli gyermeket akarata ellenére szülje, gondnoka vagy felügyelje hatalmából erszakkal, fenyegetéssel v. ravaszsággal elvisz v.
letartóztat.

Emberszabású majmok (Simiidae, áiiat), a Femlsök (Primates) rendjébe, a Majmok (Anthropoideaj alrendjébe, a keskenyorrú majmok (Catarrhini) csapatába tartozó majomcsalád. Az idetartozó majmok küls megjelenésükben ós szeris inkább az emberhez hasonlítanak
(Anthropomorpha v. Antropoid majmok), mint
pofaa többi majmokhoz. Farkuk elsatnyult
zacskóik és ül gumóik (a gibbonok kivételével)
nincsenek; mellkasuk, medencéjük és két pár vég-

vezetükben

;

tagjuk az egyenes testtartáshoz alkalmazkodott,
ezért nagyon közeledik az emberéhez els zápfoguk ötgumójú agyvelejük a többi majmokénál
;

;

—

Embertan

gazdagabban barázdált. Négy él
ismeretes, nevezetesen a gorilla (1. o.),
csimpánz (1. o.), orangután (1. o.) és a gibbon (1. o).
A kihalt fajok közül ide tartoznak a jávai majomember (Pithecanthropus eredus Dubois), AntJíropop)ithecus sivalensis Lydekk., Dryopitheacs
Fontani Lartet ós Pliopithecus antiquus Gerv.
Em.hevta.n (anthropologia), az emberrl szóló
tanulságok összesége. Az embernek életrajza a
külvilághoz, egymáshoz és az élethez való minden viszonyában. Tárgya az ember szervezetének, értehnének és erkölcsének minden életnyílvánulata, akár rendes, akár rendellenes az. Szkebb értelemben azonban az E. az a tudomány,
mely az embert az összehasonUtó bonctan és élettan világánál az állatvilággal való összefüggésében tárgyalja, úgy a most él emberfajtákat, mint
a történet eltti idk kihalt emberét (1. PreIdstoria). B szerint két fejezetre oszlik az I. az
ember általános leíró természetrajza. Zoológiai v.
fizikai V. szomatikus B. A II. a történeti B. A két
rész együtt Topinard általános B.-a, s Daily monográfiája. Belle fejldött a részletes E. A társadalomban él ember testi és lelki életrajza a
néprajz v. etnológia (Topinard, Daily) v. etnikus
B. Terjedelménél fogva önálló tudományág.
A zoológiai B. az ember testének nemi, faji
és egyéni bélyegeit vizsgálja. Ebben segítségére
van az embermérés (antropometria) és a koponyamérés (kraniologia). Vizsgálata kiterjed a csontvázra általában, a koponyára különösen azonkívül a br, a haj és a szem színére, szerkezetére,
színkomplexumokra, a test arányaira a fajon; a
növekedésre, öröklésre, atavizmusra, a zsigerre,
agyra, izomra, a nem, a kor, a fajta és a származás tulajdonságaira az egyénen. A rendellenes
testi és szellemi jelenségek szintén a vizsgálata
körébe tartoznak. Ez úton fejldött ki a büntetjogot érdekl alkalmazott része, a bnügyi B. v.
kriminológiai E.
Az ismeretszerzés roppant nagy területe miatt
az E.-nak értelmezése a múltban a búvárlat eltolódása szerint változott, ós elárulta ezzel azt,
hogy az embert adott saját szempontjában legjobban micsoda érdekli. Volt id, amikor a ffenológia (XVIII. sz., Gdl, Lavater), késbb a kraniometría (XIX. sz.) fogalma csaknem összeesett az
B. fogalmával. Ma a zoológiai szempont irányít.
Az említett válságos idkben sem feledte az ember származásának fölötte érdekes és izgató kérdését ós az E. fproblémájának tartotta mindig
a geológiai korok semberét.
A történeti E. keresi az els ember helyen
és idben való megjelenésének a nyomait. Elméleteket állít fel az emberi nem eredetérl. Kutatja
testi fejldésének és els szellemi feltörekvésének
emlékeit. Meghatározza a kihalt síajtákat. Keresi az snépek keletkezésének, vándorlásának és
keveredésének megmaradt jeleit (l. Prehistoria).
Az etnológia az B.-ba, mint segédtudományba
kapcsolódik. Ma önállóan szociológiai és pszichológiai irányban fQ]\M\k{}.Etnológia).Y ö. BrocaP-,
Instructionscraniologiques(1879);L2(&&ocA;J.,Prehistorictimes (London 1865) magy. A történelem
eltti idk, ford. Öreg J. (Budapest 1876) TopiwaríZ.L'Antropologie" (Paris 1876— 78); Az antrofejlettebb és

nemük

:

:

:

;

.

;

;

Embertani intézet

pológia kézikönyve, 3. kiad., ford. Pethö Gy. és
lörök A. u. a. Éléments d'antropologie générale
(Paris 1885) Ranke, Der Mensch (Leipzig 2. k.
1893—94) Lósy J., Embertan (Tud. zsebkönyvtár 1902).
Embertani intézet. Az embertan búvárlatával
foglalkozó szaktudósok és egyetemi hallgatók az
E.-ben végzik tanulmányaikat. Mellette áll az
embertani múzeum, mely e tudományág tárgyait,
készítményeit és képeit gyjti össze. A múzeum
tekintélyes része a koponyagyüjt«mény. Már 1857.
híres volt Módon gjiijteménye Philadelphiában,
mely mintegy 1045 és Bernardi-é Sheltonban,
ly mintegy 1700 darabot tartalmazott. A budapestiben 7000 koponyánál és 700 csontváznál több
van és mint összehasonlító gyjtemény nagyon
becses. A magyar E. alapításának eszméjét elször
Scheiber S. dr. egyetemi m. tanár vetette fel.
;

;

;

m

Az 1876-ban Budapesten

tartott

nemzetköz em-

bertani és régészeti kongresszuson Broca Pál hívta
fel Trefort miniszter figyelmét egy Budapesten felállítandó E. szükségére. A miniszter 1880. Török
Aurél dr.-t ki is küldte Parisba, hogy ott az antropológiát tanulmányozza és az 1882. a bölcsészeti

karon felállított embertani tanszékre nevezte

Ugyanekkor jött létre a hazai embertani múzeum is. A múzeum gyjteményeit számos lelkes

ki.

tudós, így: Hofftnan (Washington), Chantre (Lyon),
Bertillon, Topinard (Paris) és számos hazánkfia be-

cses tárgyakkal gazdagították Budapest városa
tanácsa rendeletére a fváros területén elforduló
régi koponyákat és csontvázakat is az B.-nek
;

küldik be.

Embervérüfü, véresf, vérontó kevélyf, férJuhász szerint a. m. Hyperiaim
androsaemum Ali. (1. o.) Ha a virágát megtöröd,
mint egy vörö.s bor, olyan fö ki belle. Orvosságnak és festéknek használatos.
Embiont-pályák, 1. Gleronom.
Embla, a skandináv mitológiában az emberiség
sanyja, Ask felesége.
fiu-vér, Melius

Embléma (gör.), felrakott diszítményt, különösen pedig fémbl készült és edényekre forrasztott
diszítményt jelentett. Ezenkí\ül még jelképet,
szimbólumot is értettek alatta. így pl. a bagoly a
bölcseség, vagy Minerva emblémája, az olajág a
békéé stb. V. ö. Venimil. DIctionnaire des sjthboles,

emblémes

et attributs (Paris 1898).

Emblemata

Tríboniani, azok a hozzátoldások és változtatások (interpolációk), melyeket a Tribonianus ehiöklete alatt mködött justinianusi kodifikáló bizottság tett az alapul felhasznált törvények és jogtudományi
szövegén.

mvek

í>.

bvebben Into-polatw.

Emblica
a

Gdrtn. (amlafa, myrobalanos,
(1. o.) génusz szekciója.

n«v.),

PhyUmthush.
Emboiia

(gör.),

Emboiia
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beledobást jelent

;

orvosi érte-

lemben az a folyamat, midn a véráramba jutott
idegen, fleg szilárd anyagok, ú.n.embolusok tovasodortatnak és a vérpálya valamelyik részén újra

fennakadnak (értöviülés). Az E.-át Virchow fedezte fel 1845-47-ben. Az E. helyét a vérárara irányából elre meg lehet határozni. A vénákba jutott
embolusok a jobb szivén át a tüdkbe jutnak s ott
akadnak meg, míg az artériákban kering embolusok mindig a perifériásán fekv hajszálérháló-

zatban akadnak fenn. Csak kivételesen tér el az
E. helye a véráram irányától, ha pl. a szívpitvarok sövénye hiányosan fejldött (a foramen ovale
nyitva marad), az embolusok a jobb pitvarból a
bal pitvarba s innen a nagy vérkörbejutnak, ú. n.
pardox E. Vérkeringési zavarok miatt következik be a retrográd E., midn centrálisabban
a
szívhez közelebb fekv
érszakaszban következik be az E.. ezt visszafele áramló vérhullám
okozza. Az embolus leggyakrabban az ezekben
képzdött véralvadék, trombus leszakadt részlete,
de lehet bármi más szilárd vag>' félfolyékony
anyag, st leveg is. A trombózis (1- o.) a gyjterekben a véráram meglassubbodásának következménye, pl. elaggott egyénekben szívgyengeség
következtében kifejld ú. n. marantikus trombózis, vagy gyüjtértágulás eredménye, pl. aranyeres
csomókban; veszedelmesebbek a lobos erekben
képzd fertzött rögök, pl. gj-ermekágyi fertzésnél a méh vénáiban, középflgyuladáskor a koponyaalap gyjteresöbleiben. A vererekE.-jaleggyakrabban a szívbillentykön endokarditisznél
de észleljük
(1. 0.) támadó rögökbl származik,
aneurizmáknál s általában a belsérháity a betegségeiben. Az embolus lehet falon ül, az érelágazódásoknál fekv ú. n. lovagló rög, melynek két ága
mindkét érágba belenyúlik, vagy végül teljesen
elzáró rög is. Az elzáródás lehet végleges vagy
idleges, az ér bizonyos id múlva a rög szétesése miatt újra átjárható lesz. E.-t okozhatnak
a vérrögökön kívül 1. a véráramba jutott sejtek,
pl. az erekbe burjánzott daganatok sejtjei, fleg
a rosszindulatú daganatok: rák és szarkómasejtjei,

—

—

:

különböz állati élsködk, pl. trichina, cysticercus, 3. fertz csirák, így lépfene, tifusz-bacillusok, genyeszt kokkuszok, 4. az erekbe áttör
nyirokcsomókból származó mészrögök, festék2.

szemcsék, 5. zsír, mely leggyakrabban terjedelcsonttöréseknél jut a véráramba, 6. nagy
vénák sérüléseikor besurranó leveg. Leggj'akoriabbak az E.-k a tüdben, az agyvelben, a lépben, vesékben, ritkábbak a végtagokban s a többi
szervekben. A tüdverér törzsének E.-ja fulladás útján rögtöni halált okoz. Halálos lehet a
szív ereinek E.-ja, vagy az agyvel nagyobb ereinek hirtelen elzáródása is. Áz E. többi következményei az elzáródott ér minségétl, a szerv vérszükségletétl és az embolus természetétl függenek. A vénás E. a végtagokon vízkórságot okoz,
a szen'ek belsejében rendszerint nem jár súlyosabb következményekkel. A vereres E. a szövetek körülírt elhalását okozza, fleg ha az elzárt
érnek nincsenek oldalági összeköttetései, koUaterálisai, ahonnan a szerv véili kaphat. így az
agy verereinek elzáródása elhalással s utólagos
agylágyulással jár, a lépben, a vesében, tüdben
infarktus képzdik (1. o ). Mindez csak akkor történik, ha tiszta, vagyis csupán véralvadókból álló
rög okozta az E.-t. A fertzött embolus a fertz
csirának megfelel betegséget okoz az E. helyén,
a genyeszt mikrobák pl. genyedést, a tul)erkulózis-bacillusok tuberkulózist stb. Rosszindulatú
daganatok sejtjeinek megakadása másodlagos daganat ú. n. metasztázis képzdésével jár, a vérerekbe jutott trichinák trichinózist okoznak stb.
V.ö. FircAoMJ.GesammelteAbhandlungen (Frank-

mes

iU -

Embollt

fúrt 1857); Cohnheim, Untersuch. überdieembolischen Prozesse (Berlin 1872). L. még Trombó-

Infarktus, Elhalás.
Embolit (ásv.), a klórezüst és brómezüst izomorfsorozatcak egyik tagja; képlete 3AgCl-f-2AgBr,
sárgászöldes, gyémántfény és nyújtható, felületén piszkosszürkére futtatva. Copiapo ós Chanarcillo (Cliile), Mexikó, Broken Hill (New-S.-Wales).
Embolizmus (gör.) a. m. liozzátétel, közbeszúrás, közbeiktatás, különösen egy levél utóirata,
ha a levél tartalmától eltér a tárgya szöknap
Továbbá neve a toldaléka kalendáriumban.
nak, amelyet a szent misében a Páter uoster után
csendesen imádkoznak s amely e szavakkal kezddik Libera nos quaesumus (Szabadíts meg benntlnket stb.). Eredete skeresztény idbe nyúlik
zis,

;

—

:

vissza.

Embolo
Embolosz

(növ.), 1.

és

Euclea.

embolon

(gör.), 1. ék,

csap

;

em-

bolikus, emholiformis, ók-, csapalakú ; 2. (lat. rostrum) hadihajónak orra, mely iából készült, de

ers vaspántokkal

Embrió

fejld lényt a 2. hónap végéig E.-nak, ettl kezdve
magzatnak

(foetus) nevezzük. Állatoknál ezt a
megkülönböztetést nem tesszük meg, a fejld
állat a méhenbelüli élet egész ideje alatt,— mely
az egyes állatokon igen különböz hosszú
B.
nevet visel. Gerinctelen állatoknál különböz ne-

—

vek, mint lárva, álca stb. használatosak.
A fejldés legels stádiumait emberen még senki
sem észlelte, úgy, hogy ezekre vonatkozólag analógia alapján fel kell tételeznünk, hogy az állatoknál észlelt jelenségekkel megegyezen foly-

nak

le.

A

fejldés, az új lény élete abban a pillanatmidn a petesejt (1. Petesejt) és a
hímsejt (1. Spermium) egybeolvadnak. Ez az egy-

ban kezddik,

beolvadás a termékenyítés (1. Termékenyítés). A
megtermékenyített petesejt többszörösen oszolva
(1. Petebarázdálódás) nagy sejtkószletet halmoz
fel, melybl egy vékonyfalú hólyag (blastula) lesz
s ezen az egyes állatcsoportoknál különböz módon (1. Gastrula, Gastridatio) két, majd három

sejtréteg alakiü ki, a küls, középs és bels
csiralemez, melyeket már régóta ekto-, ento- és
meso-dermának, v. újabban ekto-, ento- és mesoblastnak neveznek. Ez a rétegekké való differenEmbolns, 1. Embolia.
ciálódás azonban csak a hólyag kisebb részén, az
£mbonpoint (franc, ejtsd ambopoen) a. m. tes- B.-csomón (nodus embrionális) történik, a többi
tesség, vagyis egészséges embernek mérsékelt nagyobb része a magzat védelmére és táplállíozásáuak közvetítésére rendelt burkok (I. Magzatfokú kövérsége.
Forst. (növ.), a Proteaceae csa- burkok) és a szíktöml alkotására használtatik
lád génusza 4 fajjal Dél-Amerika nyugati részén. fel. Ezen primitív állapot után a, rétegekbl az
Cserjók vagy kis fák. Az E. coccineum Forst. ú. n. si szervek (1. livebben Ös-szervek) az
(Notra ciruelülo) 10 m. magasságot elér fa Chi- idegcs, az sszelvények, a gerinchúr s a hóles
lében, Valdiviától a Magalhacs-útig. Fája jó bú- alakulnak ki, melyekbl lassan az egész szervezet
kibontakozik.
torfa.
Eiuboucbure (ejtsd: aínbusür) a. m. száj, torkoAz eddig ismeretes és tudományosan megvizslat, nyílás
a zenében a réz- és fahangszerek fúvó- gált legfiatalabb emberi E.-k, a 13—14 napos,
kája vagy csre. B. alatt értik továbbá azt a módot, 0'15 cm. hosszú Teacher-Bryce-féle sa 14 15
mellyel a hangszeren játszó a fuvóhangszerbe napos 019 cm. hosszú Peters-féle E. körülbeiül
bolef ú. E befuvásban való gyakorlottságtól, az ajk- ezen fejldési stádiumból való. A késbbi stádinak a hangszer nyílására való megfelel helyes umokból természetesen sokkal több E.-t és magillesztésétl sok részben függ a hang szépsége, zatot írtak le (His, Hochstetter, Retzius, Szeibel
stb.) s ezek alapján az emberi B. fejldésében a
teljessége és finomsága.
Embrasscment v. emhrassade{íi'diüc, ejtsd: következ jellemz momentumokat emelhetambrasszmaa) a. m. átkarolás.
jük ki:
Embrió (embryo, a görög 5u.|3cvov szóból [másA fentebb említett si szervek kialakulásával
ban csírázó] származó névj. Hibás magyar neve egyidejleg azB. a hólyagról letzdik, s miközébrény. B. alatt értjük minden többsejt állat és ben a hólyag küls rétegei a magzati bui:kok alaz ember azon fejldési fokozatait, melyeken az kotására használtatnak fel, a hólyag bels sejtegyszer sejt állapotából kiindulva, megszületé- rétege a sziktöml (vesicula vitellina) falává lesz,
séig, világra jöttéig átmegy. (L. a két képmellék- amellyel az E. a fokozatosan szkül bélköldöknövények vezeték (ductus vitello-intestinalis) útján függ
letet). Az ehievezést az állatokról a
volt kiverve 3. (lat. cuneus)
a hadsereg ékalakú állása 4. az egyházi íróknál
a 7-ik könyörgés, mert a többi összes könyörgóseket röviden ismétli.
;

;

:

Embothrium

;

—

csírázó alakjaira

is

átvitték.

össze.

Csakhamar mutatkoznak a legfontosabb testEz a fejldés az embernél és az emls állatok
legnagyobb részénél az anya testében, vagyis részek, a fej, agyvel, a szív, a bél, a máj
a méhben megy végbe, míg a többi gerinces állat- els nyomai. A fej elre hajUk, annyira, hogy a
pontja a kénál részben vagy egészen az anya testén kívül 4-ik hót végén legjobban elre
történik. Míg az emlsök eleven üakat szülnek (vi- sbbi tarkótájék lesz. A fej ós nyak határán a

dl

halak kopoltyuival azonos kopoltyuívek (arcus
branchiales, vagy arcus viseerales) jelennek meg,
Az embernél tudományosan petét, B.-t ésfetust különböz szerveknek szolgálva fejldési alapul.
(foetus) különböztetünk meg a méhenbelüli (intra- A fels és alsó végtag kis dudorodások, majd
uterinalis) v. E.-nalis élet különböz szakaszai- lapátszer kiemelkedések alakjában mutatkozik.
ban. Az összesen mintegy 40 hétig, tehát 9 nap- Az arcon az ú. n. arcnyúlványok jelennek meg.
tári hónapig vagy tíz 28 napos holdhónapig tartó Ezzel végzdik az els hónap, melynek végén az
terhesség legels napjaiban petének nevezhet B. átlag 1 cm. hosszú.

vipara), a többi gerinces állat tojásokat, petéket
rai le (ovipara).

EMBRIÓ

I,

EMBERI EMBRIÓK ÉS MAGZATOK TERMÉSZETES NAGYSÁGBAN.

9
2 hetes

3 hetes

-i

1

5 hetes

hetes

6 hetes embrió.

hónapos)

korion

korion

Felül bolyhos, alul sima, folyadékkal telt
hólyag (korion), amely hen az embrió úszik.
hetes emberi pete, azaz a

3 hónapos magiat.

tBmbria*

eikiai€t.

Az elbbi

méh

bárányburok
köldök(anmion)
zsinór
elhasítva, « kiemelt 7 hetes embrióval.

tartalma a teihesség 7-ik hetében

4 bónapo4 magsat.

PÍVM NAOV

LEXIKONA.

EMBRIÓ

II.

EMBERI MAGZATOK FÉL NAGYSÁGBAN.

bárányburok

plaeenta
(fepAiy)

amíK
majdan
báránv-

burok

letálA
bélése

deeidua

A méb

tartalma a terhesség 4-ik hónapjában.

Folyadékkal (magzatviz) telt átlátszó hólyagban látjuk
a magzatot. A küls hólyag teteje ersen bolyhos,
leveles. A bels kisebb hólyag a báránybnrok (amnion),
a

küls nagyobb a

korion.

Felmetsiett

méh

a msgsattal a terhesség

é-ik hónapjában.

a lepény határa

iima korion

méh tarulma a terhesség 6-ik hónapjának végén. A magsat folyadékkal telt egyea
bólyagban helyezkedik el. Az
rajion latható ketts hólyag úgy tnt el, hogy a két hólyag közti folyadék lassan
felasíTódott és az egyre nagyobbodó bels hólyag (amnion) hártyája összetapadt a külsvel. A küls hólyag (korion)
leveles teteje spongyaszerfl, kidomborodó területekre (kotilédo) osztott lepénnyé (placenta) alakult át, amelynek belaö
felszínéhez vezet a magzit balkaijától kifelé látható kOldkzsinór.

6 hónapos emberi pete, vagyis a

elz

cJMtM*

eíkkhtt.

néVM NAOY

LEXIKONA.

—

Embrió

A 2. hónapban, melynek végén az E. 2 cm.hosszú,
ezzel a test ismét kiegyenesedik az arc a
hónap végére emberies alkatot kezd ölteni a végtagok felkarra, alkarra, kézre, illetleg combra,
lábszárra és lábra tagolódnak, majd az ujjak is
szétváhiak. Mutatkozik a fülkagyló. A bels szervek, melyeknek els nyomai már az 1. hó végén
jelentkeztek, mind megvannak. Az E. táplálékát

a

fej s

;

;

az anyától kapja a méhlepény (placenta) által,
mellyel a köldökzsinór köti össze. A fiú és leány
még nem különböztethet meg. Nevezetes dolog
az állatoktól örökölt farok (cauda humana) aránylag ers fejlettsége, mely a hónap elején megvan,
a vége felé eltnik.
A 3. hónapban a fej, mely eddig a test felét
tette, aránylag kezd visszamaradni. Az arcon az
eddig nyitva álló szemeket betakarják a szemhéjak. Az ujjakon a körömágy els nyoma látható
A nem nehezen ugyan de már felismerhet.
A köldökzsinór, mely eddig egyenes volt, kezd
csavarodott lenni. A hó végén a foetus átlag

—

—

9 cm.

A 4e. hónapban kifejezetten emberi arcot ölt a
magzat, rajta a szrzet els nyomai mutatkoznak
flnom pehelyszrök (lanugo) alakjában. A köldökzsinór ersen csavarodott lesz. A nem határozottan felismerhet. A magzat a hónap végén 15
16 cm. hosszú.
Az 5. hónapban a lanugo sren borltja az arcot, mely soványsága miatt a magzatnak öreges
tekintetet ad. A test felületét, különösen a hajlásokat zsíros réteg lepi el, a magzatmáz (vemix
xíaseosa), melynek feladata az E.-t a körülötte
lev folyadék, a liquor amnii (1. Magzatburkok)
maceráló hatásával szemben megóvni. A magzat
bre élénk rózsaszín. Az 5. hónap közepétl
kezdve a magzat mozog, mozgásait az anya is
érzi. Hossza a hó végén 25 cm.
A 6. hóban az eddig zárt szemhéjak szétnyílnak; a test egész felületét ellepi a lanugo. A
bélben sötét, zöldesfekete szín massza van, a
magzatszurok (meconium), amelyet az epe fest
meg. A magzat a hónap végén 30 cm. hosszú, ha
mint koraszülött, neta^n világrajön, 1 2 óráig
nyöszörögve él, de életben nem marad.
A 7. hóban a magzat 35 cm.-re
meg testét
vastag magzatmáz, réteg borítja a burkok által
körülvéve összehúzott lábbal helyezkedik el az
uternsban. Ha megszületik, 1
2 napig élhet.
A 8. hóban 40 cm.-re
meg. Fejérl a pehelyszórzet lehull, hogy helyet adjon a maradandó
hajzatnak, mely ekkor kezd kinni. Körmei már
megvannak, de puhák. Ha világra jön, igen gondos ápolással életben tartható. Az ilyen koraszülött ráncos br, sovány, gyenge.
A 9. hónapban" 45 cm. hosszú lesz, testén a br
kezd kisimulni, a ráncok eltnnek bre, mely
eddig élénk rózsaszín volt, halványabb lesz a
10. hóh&ji a magzat hízik, néhány cm.-t n, hogy
ezen id elteltével, mint 48—50 cm. hosszú,

—

n

;

;

n
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—

;

;

3200—3500

g. nehéz, érett, életképes magzat szümeg.
E. vagy csira a növényeknél. A petesejt a
megtermékenyítés után osztódni kezd és egy többsejt szövettest, az E. lesz belle. E.-t csak a mo-

lessék

háktól fölfelé találunk, de az egyes csoportokban

különbségek vannak. A moháknál a petesejt,
miután egy szövettel vette magát köriü, két
részre osztódik: a fels részbl többszöri osztóitt is

dás útján lesz a moha spratokja, az alsóból pedig a spóratok talpa, mely az elötelepbe nyomulva
a fels részt táplálja. A harasztféléknél a peteegybl lesz a szár tesejt 8 oktánsra osztódik
nyészócsúcsa, kettbl az els, egybl a második
levél, egybl a gyökér tenyészcsúcsa, kettbl
a talp vagy láb, mely benyomulva a prothallium
szövetébe, a fiatal E.-t táplálja, végül a nyolcadik oktáns nem íejldik tovább. A magasabb
rend Pteridophyták (Korpafüfélék) E.-ján még
egy újabb szerv is fejldik ki, az E- vagy
csirafüggeszt, amely egyes esetek (Gramineae) kivételével az összes Phanerogamok E.-ján
is megvan. Ezeknél ugyanis a petesejtbl elször egy hosszabb v. rövidebb szövettest ^- csirafüggeszt — lesz, melynek a mikropylével (1. Magkezdemény) szemben lev végén fejldik ki a
csira. Az egysziküekben az E. csúcsán lesz az
egyetlen sziklevél és emellett egy kis mélyedésben a szár tenyész csúcsa. A kétszikek csiráján
két sziklevél van és ezek között foglal helyet a
szár tenyész csúcsa. Az els gyökér pedig az B.függeszt és az E. között lév sejtbl, a cscUlósejtbl (Jiypophysis) lesz, úgy hogj' az érett magban lev csirának a következ részei vannak 1.
a kis sziklevelek alatti szárrészlet (hypokotyl),
2. ezen van az egy, kett v. több (Gymnospermák) sziklevél (kotyledon), 3. a gyököcske (radicula), mely gyökérré lesz, végül 4. az egysziküeknél a sziklevél mellett egy mélyedésben, a kétsziküeknél és nyitvatermknél pedig a sziklevelek között van a rügyecske (plumula), melybl a
szár lesz és ennek az els levél alatti része az
qpikotyl szárrészlet. Néhány növénynél (Ciiscvia,
:

:

Orbanche, Rafflesia, Balanophora, Monotropa,

magban lev B. csak
gömböly szövettest, melyen
leírt tagolódás, hanem a részek

Utricularia, Orchideák) a

néhány sejtbl

álló

meg a tent
csak a csírázáskor fejldnek ki.
Embriócsomó (nodus embrionális). A barázdálódás (1. Petebarázdálódás) végén keletkez
hólyag (blastula) egyik csúcsán
keletkez
sejthalmaz, melybl az embrió teste fog kinincs

fejldni.

Embriofiták (nSv.), 1. Embryophyta.
Embriogenia, az emberi vagy állati embrió
létrejötte és fejldése. Származik a görög ip^puov
és y'Yvop.at (keletkezni) szavakból.

Embriológia (embryologia), az a tudományszak, mely az ember és az állatok fejldésének
vizsgálatával foglalkozik. Els nyomait már Aristotelesnél megtaláljuk. Az E. tágabb fogalma alá
két nagy tudományszakot foglalunk, az egyes

egyénfejldéséttárgyaló, szorosabbértelembenB.nak nevezhet ontogeniát {'o a. m. lény) s a fajok
évezredes átalakulásait kutató phylogeniát. A
kett között kapcsolat mutatható kí, amennyiben
fejldése alatt minden egj'én átmegy azon egyszerbb állapotokon, melyeken egész fajtája átment a filogenetikus fejldés közben (Kecapitulatiós elmélet, Meckel 1811, Müller 1864, Haeckel
1876). A fllogenia egyik alapvet tanának, a
descendentia-elméletnek legels nyomai Bmpe-

v

—
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igazi mege. V. sz.) fellelhetk
Lamarck, Philosophie zoologique cím
1809. megjelent munkájával, teljes kifejezje Ch.
Darwin (1859). Az ontogónia alapvet búvárai
Pander és fleg Baer a XIX. sz. els felében, utánuk minden nemzetnél a vizsgálók egész sora,

doklesnél (Kr.

;

alapítója

így Rathke, Eemak, Köniker, Reichert, Kupffer,
His,Waldeyer, Keibel, Sobotta (németek) Duval,
van Beneden, van Bambeke, Sedgwick Mint,
Schaefer, Tolat, Schenk stb. Hazai tudósaink közül világhír nevet szerzett Mihalkovics Géza
(megh. 1899) és Lenhossék Mihály. Az E.-nak
újabb ága a Roux által megalapított kísérleti fejldéstan, nemkülönben a még eddig csak igen
kevéssé mvelt embnonális fiziológia.
Embrionális, csirában lev, fejletlen.
;

Embrionális burkok, 1. Magzatburkok.
Embrionális kötszövet. A kötszövetnek (1.
Kötszövet) azon si alakja, mely a fiatalabb
embriókban a mesodermából fejldik mint mesenchyma csillagalakú, egymással nyújtványaik útján összefügg sejtekbl áU. Belle származik min-

—

Embrun

vagy a mellkas ós hasüri szerveknek kiszedésével, ami az B. szónak szorosabb értelme
és elfogadott jelentése, habár itt inkább evisceratío,exenteratio, emhryulciaw. torakoiomia volna
a helyes elnevezés. A törzset még az ellfekv,
megdagadt karnak lemetszésével is kisebbítették,
aminek mszava a brachiotoniia v. eocartictdatio
humeri. E mtéteket kivételes esetekben nemcsak elhalt, de él magzaton is kell végezni.
nik,

Embriózsák (növ.), a magkezdemények (1. o.)
belében (nucellus)^ lév nagy sejt, mely az archesporium (1. 0.) sejtbl olymódon keletkezik, hogy
ez 3 vagy 4 sejtre osztódik; ezek közül egyik (E.
anyasejtjo) megnagyobbodik, a többit elnyomja
és E. lesz. Mivel a fejldés menete hasonló a vízi
harasztok makrospórájának kialakulásához, azért
az E. megfelel egy oly makrospórának, mely a

sporangiumot (magkezdemény) sohasem hagyja
el. A fejldés további menetében az E.-ban kifejldik a prothallium és a ni ivarszerv az ebben
lév petesejtbl a megtermékenyítés után lesz az
embrió v. csira. Ezeknek a kialakulása az E.-ban
den támasztó szövet (kötszövet, porc, csont) ere- más a Gymnospermákban, mint az Angiospermák;

.

;

;

deti szerkezetéhez leghasonlóbban a köldökzsinór-

ban marad meg, mint Wharton-féle kocsonya.
Embrionális sejt (nü\.),\. Etribrionálv^ szövet.
Embrionális szervek, azok a sok állat egyéni
fejldése folyamán észlelhet szervek, melyek a
fejldés késbbi szakán teljesen eltnnek. Ilyen
pl. a magasabbrend gerincesállatoknál az allantois, ilyenek a magzatburkok stb.
Embrionális szövet (növ.), olyan szövet, melyben a sejtek még mind osztódnak. Ilyen B. van a
növények tenyész kúpjain, ahol még nem alakultak ki a különböz szövetek valamennyi sejt
— embrionális sejt — plaszmadús, alakilag is meg;

egyez

és osztódik.

Embrionáltipusok

(paieont.) elnevezése alatt
értjük az olyan fosszilis állatalakokat, amelyeken
ha azokat a ma él rokonaikkal összehasonlítembrionális, vagy fiatalkori jellegeket észjuk
lelhetünk. Fképen a gerinceseknél találkozunk
E.-kal; pl. a paleozói amflbiák egész életükön
keresztül kopoltyuval és tüdvel lélegzettek, míg
a maiak a kopoltyuikat korán elvesztik s tüdvel
lélegznek. A legrégibb páros ujjú patásoknál a
kózközép és lábközépesontok teljesen külön voltak válva, míg a maiaknál csak embrionális állapotban van ez így, a fejlett állatoknál a két-két
középs darab összen s a két-két oldali elcsök evényesedik. A gerincteleneknél pl. a paleozoós

—

—

Belinurldák (crustacea) megfelelnek a ma él Lifiatalkori lárvájának.
Embriotomia (gör.), a meg nem született magzat feldarabolása szülészeti mtétei. Az E.-nak
más és más neve van aszerint, hogy a magzat
melyik részén kezddik a fóldarabolás, vagy a
magzat kisebbítése abból a célból, hogy megszülettetése egyáltalában lehetségessé váljék. Ha a
fejet kell megfúrni és agyvelejének kiiirítésóvel
összenyomhatóvá, tehát kisebbé tenni, akkor A,raniotoniiáról (perforatio capitis), az azt követ kihúzásnál pedig kraniotrakcióról, kranioklaziáról, kefaiotnpsziáról szólnak a szülészek. Ha
a törzsét kell kisebbíteni a magzatnak, akkor
ez vagy a lefejezéssel
törtédecapitatióval

mulus

;

—

—

ban. A Gymnospermákban az E. szabadsejtkópzdós útján megtelik egy szövettel, az endospermiummal, amely a harasztfélék prothalliumának
felel meg, és ennek a csúcsán lév sejtbl (archegonium-anya'iejt) lesz a ni ivarszerv v. archegonium, melyet régebben corpusculának neveztek. Az archegonium anyasejtje ugyanis két
részre osztódik, az alsó a központi sejt, a fels a

A

központi sejtbl késbb lef üzdik
a hasi csatornasejt, míg a többi
része képezi a petesejtet, melybl a megtermékenyítés után az embrió ,v. csira lesz. Az Angiospermáknál az E. további fejldése redukáltabb
és az elbbitl eltér, mert az E. sejtmagja (elsdleges E. magja) két leánymagra osztódik, melyek
közül egyik az E. fels, másik alsó részébe vándorol, itt mindegyik még egyszer osztódik és az
osztódás újból való megismétldése után 4- sejtmag lesz úgy a fels, mint az alsó részben a felsk képezik a petekészüléket ; az alsók pedig az
ellenlábas v. antipod sejtmagok. A petekészülók
4 sejtmagja ós az ellenlábas sejtmag közül egyegy az E. közepére vándorol, ott összeolvadnak
és ez a másodlagos E.-mag vagy endosperynium-mag, a többi 3—3 pedig csupasz sejtté lesz.
A petekészülék 3 sejtje közül azután egy lesz a
petesejt, a másik kett pedig a synergida-sejt.
Az antipod- sejtek és a synergidák a megtermékenyítés után tönkre mennek, a petesejtbl pedig
a megtermékenyítés után az embrió v. csira lesz.
Összevetve ezeket a részeket a Gymnospermákéval, az antipodák csökevényes prothalliumnak, a
petekészülék pedig talán csökevényes archegoniumoknak tekinthetk.
Embrithit (ásv.), Nercsinszken elforduló érc,
összetétele PbgSbjSg vagy PbioSb^Sig.
£iiaibrouilIeiuciit (franc, ejtsd: aüíbrullyman),
zavar, kavarodás, rendetlenség.
Embrun (ejtsd: ambrön), járásl székhely és megersített város Hautes-Alpes francia départementban, 100 m. magas, meredek magaslaton a Durance jobbpartján, vasút mellett, (looe) 3752
lak., selyemszövéssel, ekegyártással. Régi szép

nyaki

sejt.

meg egy

sejt,

;

—

Embryo

székesegyházában a XV. sz.-ból való érdekes üvegfestmények láthatók. E. a gallusok idejében Ebrodunum, a középkorban Embrunois grófságnak
székhelye, a IV. sz.-ban érseki székhellyé lett,
amit 1790. szüntettek meg; a XVI. sz.-ban Medici
Gynla, késbben VII. Kelemen néven pápa, ült az
érseki székben. Mária temploma híres búcsújáró
hely volt. Falai közt a középkorban 7 zsinatot tar-

Emelé

középiskolákon, meg számos jótékony intézeten
kívül van kereskedelmi és hajósiskolája. E., a X.
sz.-ban még Amuthon, a XIV. sz.-ban nyert városi
jogokat; a XVI. sz.-ban Hollandia fenhatósága
alá került. 1744-ben Poroszországhoz, 1810. Franciaországhoz, 1814. újra Poroszországhoz, 1815.
Hannoverhez és 1866. végleg Poroszországhoz
került.

Emdeai hitvallás. A

tottak.

Embrj'o, 1. Etnbri.
Embrj-ogenia (gör.)

Embryología,
Embryoiiia,

1.

Emdenben
ház

Embriof/enia.
Embriolóffia.
1.

Teratoma.
Embryophyta, embrió fiták, azok a száras
növények, amelyeknél a megtermékenyített peteki
sejtbl embrió közbeiktatásával fejldik
maga a száras növény. Két nagy csoporlja a növényeknek tartozik ide a virágtalan száras nörények és a virágos növények. Az elbbi csopor1.

:

tot a

—
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mohák

és a harasztok alkotják, melyeloiek

keleti Frizlandban

német
szervezked gylésen

1571. a németalföldi

által tartott

ref.

fekv
egy-

hozott, a

heidelbergi káté tantételeit elfogadó határozatokat nevezik E. nérvel.
Emdeni lúd. Igen értékes, Keletfriziában és
Angolországban elterjedtebb fajta, mely fpiaca,
Emden után nyerte nevét nevezik azonban brémat-nak is. Igen nagy, délceg tartású, tömött törzs állat. Kintt gunárok súlya 7—10 kg., hizlalva
11—15 kg., öreg ludaké 8—10 kg. 9—10 hónapos
;

;

gunárok

korú libák 65—75 kg. súlyt érnek.
középhosszú, széles tövén ers, sötét hús-

közös neve az Archegoniatae néven kívül az Csre
E. asiphonogama is (leírások Edényes virágtalanok, Elötelepesek). A másik csoport neve E.
siphonogama s arra vonatkozik, hogy virágos
növényeknél a petesejtet megtermékenyít hímsejt a virágporszemecskének egy kihajtott veze-

8, ily

:

:

tékén, a

virágpoHömln

(sipho) át jut

a pete-

sejthez.

Embnscade

(franc, ejtsd: ambuszkád), les.
járás szókés az ugyanily
helye Aurich porosz kerületben, 2"2 km. -nyíre a
Dollarttól, az Ems-Jade-csatoma torkolatánál,

nev

Emden, város

vasút mellett, (i9io) 24,038 lak., hajó-, dohány-,
szappangyártással, drótkötélkészítéssel, rl- és
fürészmalmokkal, jelentékeny heringhalászattal
és halfüstöléssel gabona-, fa-, gyapjú-, vaj-, sajt-,
marha-, ló- és halkereskedéssel, amit részint a
vasutak, részint a hajóutak közvetítenek. New
Yorkkal kábel köti össze. Kikötjébe 1908-ban
1754 tengeri hajó, mintegy 560,796 tonna tar;

talommal érkezett, eltávozott 1766 325,539 tonna
áruval. Ugyancsak jelents folyami hajózása is,
melynek évi összforgalma mintegy 900,000 tonnára rúgott. Egyenes hajóösszeköttefése van
Nordemeyvel ós Hamburggal. Az Északi-tenger

Emdeni

lúd.

:

szín szeme
;

nyílt,

írisze világoskék. Tollazata

tömött, puha, sok peheUyel, hófehér szín. Tojókópessége az els évben csekély s a tojások csak a
második évtl alkalmasak a kiköltésre. A harmavize ellen töltésekkel védett, egészen hollandi dik, negj'edik évben decembertl áprilisig átlag
külsej város 6 frészbl (Altstadt, Nord-, Süd-, 50-et tojnak. Az E. jól költ, gyorsan fejldik.
Mittel-Faldem, Boltenthor és Neuenthor külvá- Tenyészképességét nyolc-tíz évig is megtartja.
ros) áll; szép sétahelyek veszik körül; több Hús- és zsirtermelésre, valamint tollhozamra
hajózható csatorna szeli át, amelyek több kikö- a legkiválóbb s úgy a tisztán való tenyésztésre,
tvé szélesednek ki ós amelyeken több mint 30 valamint keresztezésre (toulousei és parlagi Inhíd vezet át. A Nagy (református) templomban dákkal) igen alkalmas. Hazánkban e célra kit(a XII. sz.-ból) II. Enno K.-frizlandi grófnak sír- nen bevált.

emléke látható. Memlékei közül jelentsebbek
Emecs (Eniiics), középkori magyar személyI. Vilmos császár. Nagy Frigyes, a nagy választónév és pedig az oklevelek tanúsága szerint az
fejedelem szobra, továbbá Stephan fpostamester Imre (régen Emreh) név becéz alakja.
emlékszobra s több nyilvános kút. A világi épüleEmed (Emudi). Árpádkori magyar személytek közt a kiválóbbak a városháza, amelyet az ant- név, moly alighanem az elavult «em» (elm, ilma)
verpeni mintájára renaissance-izlésben építettek, a. m. leveg, ég szóból származott s így egy ereszép, különösen régi puskákban gazdag fegyver- det az Emse, Elemér stb. nevekkel. Elfordul
gyjteménnyel a XV. sz.-ból való Klundenburg, Hemudi alakban is.
nemrégiben mégka.számya; a természettudományi
Emelcs, emdcss híd, emelcss kapu, így netársulat, gazdag természetrajzi gyjteménnyel
vezték régente magyarul a felvonóhidat v. csapa képzmvészeti és régészeti társulat Kunst hidat. Az B.-bl alakították át az emelty szót.
nev háza kép-, rézmetszet-, régiség stb. gyjEmelé, Wühelm. német fest, szül. Buchenben
teménnyel; a posta stb. A különböz nép- és (Baden) 1830 máj. 30., megh. 1905 okt. 11. Mint
:

;

:

—

Emelékszögr

katona csataképfestéssel kezdett foglalkozni. Münchenben Dietznél, azután Antwerpenben és Parisban tanult. 1861-ben Bécsbe költözött, 1870— 71-ig
részt vett a francia-német hadjáratban. Utóbb
Münchenben, Berlinben, Karlsruheban, végre Freiburgbanélt. Sok csataképe közül a legismertebbek
Fürstenberg herceg halála a stockachi csatában
A heidelbergi Neckar-híd melletti ütközet 1799.
(a bécsi Burgban)
A neerwindeni csata, 1793
A würzburgi csata 1796 (Frigyes fherceg tulajdona) A nuitsi ütközet, 1870 (Karlsruho, Kunst;
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;

;

halle) stb..

(Gradáció, fokozás.) A csökelrendezett fokozatosság antiklimux, jóval ritkábban fordul el, pl. Hercegek és grófok,
bárók, nemes urak jönnek-mennek (Gyulai). Némelyek az auxesis mszaván is ezt a fogalmat
értik, az azonban a klasszikus retorikában elfogadottjelentés szerint a nyomósítást jelenti, valamely dolognak ersobb (noha talán csak egy) kifejezéssel való megnevezését, pl. a névtelen féla honvédek, a haza bölcse vagy ha a
istenek
vesztegetést valaki e kifejezéssel jellemzi: erkölcsi
gyilkosság. Eokonalakzatvele atúlzás (Jiipsrbola),
ellentéte a gyöngédítés (eufemizmus).
B. a verstanban a. m. «arsis», ers ütemrész eUentéte az
L. még
esés, a. m. «thesis» gyenge ütcmi'ész.

rohan a számzött

.

.

.

kenleg

=

;

—
a. m. eleváció (1. o.).
Emelés, kártyamszó. Az osztó összekeveri a
kártyacsomagot, s a sorban utolsó játékos megemeli a csomagot, azaz egy részét leemeli, hogy Emelkedési viszonyok.
Emelkedés és sülyedés. Valahányszor a Föld
a fels rósz alulra kerüljön. Azonban az B. nem
kötelez, egyszer ráütéssel is megadhatják a jo- valamely területén a felület magasbodik, anélkül,
hogy abban a víz feltölt munkája avagy vulkágot az osztásra.
Emelet, emeletsor (franc, étage), egy épület- nikus kitörés mködött volna közre, a geológus
nek két födém közötti része. Ezek 1. a, pincesor, emelkedésrl szól. Az emelkedésnek ellenkezje a
mely egészen vagy nagyobb részében a föld szine sülyedés, melyrl a geológiában ott szólunk, ahol
alatt van, 2. az ú. n. souterrain, alagsor, ha magas- a Föld felülete alacsonyodik, de nem a víz anyagságának legalább fele a föld szine fölött van s így hurcoló s erodáló munkája, hanem egyéb ok kö-

.

Emelékszög

;

—

:

lakásokul, raktárakul stb. is használható, 3. a
mely lehet alacsony földszint, ha padozata a gyalogjáróval egy színben van, és magas
földszint, ha padozata 1-50— 2"0 m.-rel magasabb
a gyalogjárónál, i. alulról fölfelé következnek az
1-s, 2-ik, 3-ik, 4-ik stb. E.-ek, 5. a legfels E.-sor
a padlás, mely már a tetszerkezetet foglalja
magában ha a padlás alsó részét lakásokul is
lehet használni, akkor azt mansard-nBk hívják
(hasonló
francia építész után, ki azt legelször
alkalmazta, 1. Mansard-tetö), 6. néha a földszint
és az 1-s E. közé, de bármely más két B. közé is
ú. n. fél E.-sort (entresol vagy mezzanin) helyeznek, mely sokkal alacsonyabb a többi B.-eknél
és szolgalakásokul, raktárakul stb. használtatik.
Az E. -sorok számát, ill. az épület magasságát
nagyobb városokban az utcák szélessége és a vízvezeték nyomása szabályozza, pl. Budapesten 5
B.-nél több E.-sort nem szabad alkalmazni Amerikában ellenben 10—40 B.-es házakat is építenek.
E. a geológiában kisebb sztratigráflai egységet
jelent á képzdmény (formáció) szekciókból áll,
viszont ez B.-ekre szakad. Az E. képzdéséhez

földszint,

;

nev

vetkeztében.

Az

B.

vagy rögtöms, vagy pedig

A

rögtönös B. többnyire vulkáni mködéssel, vagy pedig földrengéssel kaplassú, évszázados.

csolatos s csakis kisebb területekre terjed ki.
Rögtönös, vagy Sartorius v. Waltorshausen megnevezése szerint instans B.-re vulkáni vidéken
egyik legismertebb példa Chile partjainak 8 méterrel való emelkedése 1750. De késbb, 1822.
Chile s Peru partja 270 mérföldnyire 1 méterrel
emelkedett, 1835. pedig ugyancsak több mmt egy
méterrel. Rögtönös sülyedésre igen jó példák az
1783-iki kalábriai földrengés alkalmával történt
sülyedések, amikor egyebek közt Polistena város
egy része tetemesen sülyedt s vagy fél mérföldnyire került le a völgybe. 1819. az Indus deltája
területén egy több mint 5000 négyszögkilométernyi földdarab néhány óra lefolyása alatt sekély

lagunává sülyedt (Rumo of Cuseto).
Az évszázados B. oly lassú, hogy a hatás fölfelé vagy lefelé egy évszázad alatt alig több egy
méternél. Évezredek múltán azonban igen lényeges változások s alakulások okaivá lesznek a
Föld felületén. A lassú E.-ek rendszerint a tengerszükséges idt ^or-nak mondjuk.
partok mentén figyelhetk meg, ahol azonban
Emeletes vájás (bány.), midn a lefejtend telep nem lehet mindig eldönteni, hogy vájjon a paroly vastag, hogy nem lehet egész vastagságában tokon a tenger visszavonulása a szárazföld emelegyszerre lemívelni, akkor emeletenként rendezik kedésének, vagy a tengerfenék sülyedésének eredbe a fejtést, ós minden emeletet mint külön tele- ménye-e ?
pet fejtenek le. L. Bányamívélés.
A tengernek és a szárazföldnek az E.-nél észEmelhet híd (em^löMd), az a fajtája a moz- lelhet mozgását Suess után parteltolódásnak negatható hidaknak, amelynél az egész íolszerke- vezzük, még pedig akkor, amikor szárazföld kezetet,v. annak egy részét följebb lehet emelni abból rül víz alá, pozitív, ellenkez esetben negatív a
a célból, hogy a hajó áthaladhasson. Budapesten parteltolódás. A tengernek B.-nél jelentkez téra Dunagzhajózási társaság óbudai hajógyárához beli mozgását eusztatíkus mozgásnak mondjuk.
vezet híd ilyen elrendezés. Ugyanis a középs, 21
Az B.-nél inkább csak a negatív parteltolódáméteres nyílásnak vasszerkezete a gzhajók át- sokat látjuk a tengerpartokon, ahol azt a régi
bocsátására 4 méterrel följebb emelhet; még pe- szinlök, fúrókagylóktól megfúrt sziklák stb. mudig a 45,000 kg. súlyú szerkezetet 2 ember 7 porc tatják. A pozitív parteltolódásüál a tenger vonalának nyomait a víz elfedi s így nem láthatók, de
alatt föl tudja emelni.
Emelkedés (gör. klimax), a retorikában azon egyes épületeknek, utaknak stb., amelyek eredeértelmi alakzatok egyike, melyek a kifejezések tileg szárazon állottak, a víz alá kerülése mégis
erejének fokozatosságán alapulnak, pl. Megy, fut, sokszor bizonyítékot nyújt reá.
;

;

—
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Az B.-re legismertebb példák a következk A
Skandináv-félsziget norvégiai részén a part a
diluviális jégkorszak óta 200 ni.-rel emelkedett,
hasonlóan a svédországi részen is. Hogy az emelkedés a történeti idben is tart, azt a Stockholmban végzett megfigyelések igazolják. A skandináviaifélszigetaz egyedüli, ahol biztosan kimutatták,
hogy a nogativ parteltolódást nem a tenger visszavonulása, hanem a szárazföld emelkedése okozza.
Emelkedést mutatnak ki Skóciában, Finnországban, a Földközi-tenger Ny.-i partjain, egész Déloroszországban, Szicíliában, a Vörös-tenger partjain, Ceylonban és Hátsó-Indiában, Uj-Zéland K.-i
partjain (a Ny.-i partok sülyednek), Ázsia K.-i
partjának D.-i részén. Dél-Amerika Ny.-i partján,
a Spitzbergákon s a szibériai partokon stb. Pozitiv
parteltolódásra találtak Hollandiában, Bretagneban, a Keleti-tenger mentén, az Egyesült-Államok
K.-i partvidékén, Grönland D.-i végén stb.
Az egymással váltakozó pozitiv és negativ parteltolódásra a legszebb bizonyítékot Pozzuoli város
mellett (Nápolyi öböl) a rómaiaktól fennmaradt
Se}^apiS'te)nplom-iiak romjai nyújtják, melyek arról tanúskodnak, hogy a föld ott a keresztény kor:

.

kungen einzelner Theile der Brdoberflache, Niederrh. Gtes.
f. Nat.
u. HeUknnde 1880
Lehmann B., üeber ehemallgo
Strandlinien in Norwegen, Halle 1879
Renk A., Scliwankungen des Meersspiegels, Münclien 1882; Jentsch, Statik
;

;

der Kontinente, Danzig 1880.

Emelkedési viszonyok. A vasutak jellegét éa
teljesít képességét emelkedési viszonyai szabják
meg. Az emelkedéseket és eséseket 1000 m. távolságra vonatkoztatott számmal jelölik meg. így
pl. 5Voo emelkedés vagy esés azt jelenti, hogy a
vasút valamely szakaszon 1000 m.-ként 5 m.-t
emelkedik v. esik. Az emelkedések és esések egymásutánját és azok változását a vasút által átszelt
vidék terepíelszíne határozza meg, miután a vasút
vezetésében ahhoz kell alkalmazkodni. Sík vidéken a vasút emelkedése ritkán haladja meg az 57oo*!
azért ily vasutakon lehet a legnagyobb terheléseket továbbítani. Halmos vidéken már 10— löVooi
vízválasztókon, hegyes vidékeken haladó vas-

—

utakon pedig 25 SOo/oo emelkedéseket is alkalmaznak. Ez egjrúttal adhaesiós vasutaknál a
legnagyobb emelkedés is, mert ennél nagyobb
emelkedések esetén a mozdony vonóereje egyedül
nem képes a vonatterhelést továbbítani, azért fogaskerekeket alkalmaznak. Fogaskerek vasutakon
szakban elbb sülyedett, azután megint emelke- 100", 00 emelkedésekkel is találkozunk. A mozdony
dett. Az 1750. kiásott Jupiter-Serapis templomnak hos.szúsága eredetileg vagy 74 m., szélessége
vagy 36 m. volt. Teteje 46 márványoszlopon nyugodott, melyeknek magassága 13'3 m., átmérjük
vagy !»/, m. volt. Az oszlopok közül 3 még megvan, magasságuk 12-3 m. A templom a rómaiak
idejében egészen szárazon volt, de késbb az osz-

lopok vagy 7 m.-nyire a tenger alá sülyedtek. Az
oszlopok 4 m. magasságig simák, ezt a részt a
tenger iszapja védte, azon felül 3 m.-nyii-e fúrókagylóktól (Lithodomus dactylus) vannak megfúrva, megrongálva. Az oszlopok jelenleg megint
szárazon vannak, a tengerpart tehát megmt emelkedett, de a templom még ma sincs az eredeti magasságban, talapzata most is 0*3 m.-nyire van a
vlz alatt. Az oszlopok újból sülyednek, még pedig
évenként 2 cm.-rel.
Ha a Föld szilárd kérgének elmozdulásai nagyobb mértékben történnek, akkor e mozgások
hegyképzdésre vezetnek.
A földkéreg E -nek magyarázatára igen sokféle elmélet van. de jelenleg is csak a teljesen
kidolgozott kontrakciós elmélet van általánosan
elfogadva. Ezen elmélet szerint a Föld lassú kihlésekor megszilárdult kéreg lassabban húzódik
össze, mint a bels izzó mag. A kett között
így
hézag keletkeznék, ha a szilárd kéreg össze nem
töredeznék s nem sülyedne az izzó mag után. A
lesülyed táblák oldal nyomásának kell betudni azután egyes területek emelkedését, amely oly nagy
mértékben nyilvánulhat, hogy lassanként óriási

Lejtésmntató.

vonóerejének gazdaságos kihasználása szempontemelkedéseknek az egész
vonalmentén való eloszlása. Legcélszerbbek az
egyenletes emelkedések. Ez azonban a gyakorlatban alig valósítható meg és a vasutak mentén
kisebb nagyobb emelkedések és esések váltakozva
követik egymást. Az alkalmazható legnagyobb
emelkedéseket mindig megszakítják kisebb emelkedésekkel, hogy ezek mentén a mozdonyok tüzét,
nem lévén teljesen kihasználva, éleszteni lehessen.
Az emelkedésekhez közvetlenül eséseket, v. viszont
nem csatlakoztatnak, hanem közbe vízszintesben
fekv pályarészt iktatnak. A váltakozó emelkedések és esések csatlakozó pontját töréspontnak
nevezik, minden törésponton lejtósmutatót állítajából igen fontos az

nak fel,hogyamozdonyvezetk akövetkez pályarósz emelkedésére figyelmeztetve, a vonat menetét a szerint szabályozhassák. Az ábrán beményben szintén a földkéreg kontrakciójára ve- mutatott lejtésmutató a pálya olyan pontján áll,
zethetjük vissza; közvetlen okai azonban fleg a hol egy 2375 m. hosszú
OVoo (vízszintes) pályavulkáni kitörések és földrengések.
rész után 640 m. hosszú 22-5Ö/00 esésben fekv
Irodalom. Sness, Antlltz der Krde, I. és n. k.;
Tonla pályarész következik. Ahol emelkedés következik,
üeber die sáknlareo Hebnngen n. Senkungen der Erdober- a tábla fölfelé mutat.
Mche, Wien, Schrif. d. Ver. zurVerb. naturw.K.1880; Hahn,
Emelkedett (észt.), a stílusnak az a neme, midn
Untersnchungen Uber das Anfsteigen n. Sinken der Klisten,
I<eipzig 1879
R. Credner, Die Deltas, Peterm. geogr. Mitth! az író magasabb gondolatoktól s eszmóktijl elra1878
Dechen H., Ueber die vermeintlichen sKk. Schwan- gadtatva, lelkének ers megindultságát magas
hegjí'ségek felgyródésére vezethet.
A kisebb területre terjed rögtönös E.-t végered-

;

;

Emelked

ritmus

szárnyalású, lendületes, képekbea gazdag nyelven
fejezi ki.

Emelked ritmus az olyan, mely gyönge ütemkezddik, s minden taktusának
gyenge, második ers. Ilyen ritmusok a
jambusi és az anapfestusi rendek Ha eZdobod egykor az özvegyi /atyolt. (A kiemelt szótagok az
ersek.) Az B. folyton megújuló rohammal mintegy magát küzdi ki, s azért jelleme általán az
résszel (tézissel)

els

fele

:

Ellentéte az ereszked ritmus, mely ers
ütemrészszel nyilik meg s minden taktusában az arzisról hanyatlik alá a hang a tézisre
.ilyen rendek a trocheusok és daktilusok, pl. isten
áldd meg a magyart, és minden hexameter.
eróly.

A

mi nemzeti ritmusunk mindig ers ütemrésszel
kezddik s azért csak ereszked, úgy, hogy az B.
fajban kölcsönformákkal fedezzük a szükségletet.
Emelked szellentyti, ömls testeknek egyik
kamrából a másikba bocsátására való gépalkatrész, mely az átbocsátó csatorna befedésére szolgál 8 a kamrákban uralkodó nyomások különbözetének hatása alatt önmagától emelkedik. A gyakorlatban leginkább szivattyúkban alkalmazzák.
(Emélev), régi magyar nnév, melynek
értelme a. m. eml s párja a szintén használatban
volt Csecse, Csücse nnévnek.
Emel, emelty, nem hajlítható (merev), egyenes, görbe vagy törött alakú rúd, mely egy pontja
(forgáspont, támasztáspont) körül forgatható, s
melyre két vagy több er hat célja terhek felemelése, ellenállások legyzése és mozgások áttétele. Az E.-t forgáspontja két részre osztja;
e részeket az B. karjainak nevezzük; ezektl
megkülönböztetjük az erk karjait, melyek alatt
az erk irányának a forgásponttól való távolsága
értend. A súlytalannak gondolt E.-t mennyiségtani vagy elméleti E.-nok. is szokták nevezni.
A legegyszerbb esetben az E.-re két er hat,

Emel

;

melyek azon vannak, hogy

Emel
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tovamozdítására a munkás egy vasríid egyik véalá tolja, s eme vég közelében támasztégét a
kul valamely kemény testet, pl. kdarabot tol alája,
ezután az így alkotott emelty hosszabb karját
lenyomván, a rövidebb karra nehezed követ kissé
fölemeli ha a rudat ferde irányban egyszeren a
alá tolja, a rúdnak a talajra támaszkodó ez a
vége lesz a forgáspont és ettl bizonyos távolságban nehezedik a
a rúdra, mely most mint egykarú E. szerepel a rúd másik végét emelvén, a
követ is kissé felemelheti s tovább mozdíthatja.
A köznapi élet számos más példáját nyújtja az
E.-nek és nincs gépezet, melynek az B., többékevésbbé módosított alakban, alkotórésze ne volna.
Minden kulcs egy, a hossztengelye körül forgatható E. a kulcs tolla az egyik, a fogója a másik
emeltykar. Az ollók, a csíp- és harapófogók stb.
kétkarú B.-bl vannak összetéve a diótör, dohányvágó stb. egykarú B.-k. A közönséges mérleg
állékony egyensúlyban lev kétkarú B,, melynek
karjai teljesen egyenlk; a mázsáló kétkarú és
pedig különböz karú E. Midn valamely B. egyensúlyban van, forgáspontja bizonyos nyomást szenved, mely nyomás egyenl az B.-re ható erk
eredjével. Az B.-k oly sora, melyben az B.-k végeikkel egymásra hatnak, összetett E. ; ilyen pl.
a pléhátlyukasztó-gép, a hídmérleg, stb.
Mivel a rúdalakú B.-k nem alkalmasak valamely tehernek nagyobb magasságra való felemelésére vagy valamely ellenállásnak hosszabb úton
át való leküzdésére, ily célokra a rúd-alak koronggal, hengerekkel és kerekekkel helyetteíííttetik; így keletkeznek a különböz csigák, a
csigasorok, a tengely- vagy hengerkerekek,- a
fogaskerekekkel és szijdobokkal való áttételek.
Mivel mindezen készülékek célja korántsem az,
hogy velük puszta egyensúlyt létesítsünk, hasegítségükkel, a rennem inkább, hogy az
delkezésünkre álló ervel, bizonyos irányokban
és bizonyos úton át ellenállásokat gyzzünk le,
vagyis hogy munkát végezzünk felmerül a kérdés, vájjon lehetséges-e az emeltyvel és az emeltyre visszavezethet összetett gépekkel nemcsak

k

k

;

k
;

:

;

ellenkez irányban
forgassák ha a forB gáspont (M) a két
A'
er közé esik, az
E.-t kétkarú-nak nevezzük, ha pedig a eröbeli, hanem még munkabeli nyei'eséget is elkét ernek egyazon érni? Számítás arra az eredményre vezet, hogy
oldalára esik, egy- amit erben nyerünk, azt útban veszítjük. A kisebb
karú-na]L mondjuk
er nagyobb úton végez munkát, mint a nagyobb,
Emel.
hogy tehát az B egy- és így munkanyereségrl szó sem lehet. Ugyanez
V. kétkarúnak tekin- áll az E.-re visszavezethet valamennyi többi
tend-e, ezt tulajdonkép az erkarok fekvése dönti gépre nézve is, mi igen könnyen megfigyelhetni
el. Valamely er forgató hatása arányos az er pl. a csigasoron. Valamely gép tehát a legjobb
intenzitásával és az erkar hosszával az er in- esetben csak a beléje fektetett munkát adhatja
tenzitásából és az erkar hosszából alkotott szor- vissza, de a valóságban még ez sem történik, azaz
zatot az er forgató nyomatékának nevezzük. minden gép munkavesztesóggel dolgozik, mert a
Hogy az ellenkez forgásokat létesíteni törekv géprószeknek súrlódása s más mozgásbeli ellenálerk egyensúlyban legyenek, úgy az egy-, mint lások a gépbe fektetett munka egy részét mindig
a kétkarú B. esetében kell, hogy ezen erk forgató felemésztik. Ez a törvény különös esete az energia
nyomatékai egyenlk legyenek ha tehát (1. az megmaradása általános törvényének (1. Enei~gia),
pontra támadó erk P, illetleg mely az örökös, perpetuális mozgással dolgozó gép
ábrát) az vl és
P^
-Bilf legyen, mely lehetségét kizárja (1. Perpetuum mobile). Az E.
P„ kell hogy
oly egyszer készülék, hogy valamelyes feltalálófeltétel kifejezhet még ekként is: P: P^
AM, vagyis egyensúly esetében az erk fordított járól szó sem lehet; egyensúlya törvényeit már
viszonyban vannak karjaikkal. Eszerint olyan két- Archimedes állapította meg, a mechanika elveinek
karú B., melyre egyenl karú erk hatnak, egyen- történetében pedig Guido Ubaldi del Monté (1577)
súlyban lesz, ha az erk egyenlk. A kétkarú E. és Benedetti (1585) óta a mechanika csaknem
egyszer példája az emelrúd ; valamely, knek minden kiváló mveljénél fontos szerepet visz.
öt

;

M

:

.

;

;

5

PX AM=

X

= BM:

Emel

—

burcsellák

Emel burcsellák (ném. Hebeprahme v. Uebehajók kiemelésére szolgálnak,

lichfer), elmeiült
1.

Burcsella és Hajóemelés.

Emelcsiga,

Emeldaru,

Emelökészülék (koh.). Az elegyíthelyiséget
legcélszerbb a nagy olvasztó torkával egy szintben rendezni be,
ha ez lehetetlen,
a mélyebben fek-

Emel.

1.
1.

Emel mágnes
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Daru.

Emelöía, így hívják azt a felépítményi szerezámot, amellyel az ágyazatba süppedt vágányt, a
talpfákat, a reájuk ersített sínekkel kiemelik,
hogy a talpfák alá újra kavics legyen alátömhet.
A talpfákat leszegezésükkor E.-val fogják alá. Az
8 cm.
E. hossza 2'70 m., vastagsága 6
Emelgép.nehezebb tárgyak magasságban való

—

v elegyítpadok-

ról fölhúzókészü-

lékkel szokás az
elegyet a torok
szintjére emelni.

Emelmágnes.

Mágneses fémek,
tovaszállítására szolgáló gép. Emelgépeket már mint nikkel, koaz ókorban is használtak, de leginkább csak ha- balt, mangán, de
dászati célokra, nehezebb kdaraboknak az ellen- fleg vasbi való
séges táborba dobására, késbben az emlékszerü
építkezéseknél alkalmazták a legegyszerbb alakban, mint egy támasztó pont által két karra osztott rudat, melynek hosszabb karjába az ember
kapaszkodik, rövidebb karjára pedig az emelésre
szánt
vagy nehezebb gerenda van akasztva
a támasztó pontot egy-egy emelés befejezte után

k

feljebb kellett tenni.

Ezen egj'szerü eme-

lket követték a csigákkal

és fogaskerekekkel

mindig

mköd célszerbb szerkezetek. Nevezetes fordulópontot képez az E.-ek fejldésének történetében az
Armstrong hidraulikus emelgépe, melyet 1846.
alkalmaztak elször. Ezzel az emelgéppel, a vlz
nyomásának felhasználásával, igen nagy terheket
lehet gyorsan nagy magasságra emeliii. A víz

nyomását egy
veszi

fel, s

hosszii hengerbe nyiíló dugattyú

átadja egy-egy emel-csigának,

mely

az emelend tárgyba kapaszkodik. Az ert a dugattyú átmérjével, az emel-magasságot pedig

terhek emelésére
való. Ha az illet
tárgyat felemebii
akarjak, akkor a

mágnest

1.

ábra. Elektromágnes vasforgácsot emel.

rá-

sülyesztjük a felemelend tárgjTa,
azután az elektro-

mos áramot a
mágnesnek

vastörzse körül csavart drótba vezetjük ekkor a vas;

mag ers mágnes-

Harangalakú mágnes
metszetben.
sé (elektromágnessé) változik,
fogva tartja a vastárgyat s az egészet felemelhelijük, nem keU kötéllel, lánccal vagy fogókkal

a csigasorral lehet növelni. Ma már nagyon sokféle emelgépet alkalmaznak, melyek a különböz
célnak legmegfelelbb szerkezetben készülnek,
így vaunak egyszer kocsi-emelk, ezek kis méretekben, könnyen szállíthatóan készülnek. Eráttételük csavar, fogaskerék v. víznyomás által
megy végbe. Ezek után következnek az emelcsigák, ezután az építkezési E.-ek, melyeknek fogaskerék-szerkezetük van, melyeknek tengelyei a
földre állitható öntött lábakkal bírnak. Az egybekapaszkodó fogaskerékpárok sugaraikkal egj--egy
emeltypárt helyettesítenek. Az emel er az els
tengelyre ékelt forgattyuba, a teher pedig az
utolsó tengelyen lev kötél- vagy láncdobba kapaszkodik. Az emel
er és Q teher között, ha a
forgattyú sugarát a, a mellette lev kis fogaskerék
sugarát r, slz ebbe kapcsolt nagyobb fogaskerekét R^, míg a dob sugarát p bet jelöli, eltekintve

P

a súrlódásoktól, a következ arány

Q

a'

R,

Ha nagyobb áttételre van szükség,
lehet alkalmazni,

áll

több kerékpárt

három kerékpárnál többet azon-

ban a gyakorlatban ritkán alkalmaznak, ha erre
szükség volna, inkább motorikus ert alkalmaznak.
Ezek után következnek az etnel daruk (1. Daru)
és az épületekben használt úgynevezett felv(mógépeh.y. ö. Ernst A., Die Hebezeuge Pechan, Die
Heboapparate; Rühlmann, AUgemeineMasohinen;

lehre stb.

Emelhíd,

1.

Emelhet

híd.

3.

ábra.

Sok mozgó sarkkal biró elektromágne

a tárgyat felemelés végett megersíteni. Van
patkóalakti és harangalakú E., utóbbi célszerbb

Emel

rákászok
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ennek bels mágaes pólusa körhenger v. elliptikus henger alakú, míg a küls pólus harangalakú
és egyszersmind a mágnesez tekercs védelmére
szolgál. A tulajdonképeni mágnesre azután pólussarukat ersítenek, melynek alakját az emelend
tárgyak alakja szerint választják meg. Az 1. ábra
vasforgács (esztergaforgács) emelésére való mágnest tüntet fel. A 2. ábrán pedig harangmágnes
metszetét látjuk, utóbbit vízzel hthetj ük, s aklior
meleg vastárgyakat is emelhetünk vele. Ezen az
ábrán a a küls, b a bels mágnessark, c a dróttekercsek elhelyezésére való tér, d üregen át

htvíz

.pedig a

folyik.

Vannak azután B.-ek izzó-

tárgyak emelésére is, ilyen esetben azonban a
mágnest minden emelés után vízbe mártják, mert
magasabb hmérséknél a mágnes vonzó ereje
nulla lasz. Speciális szerkezet B.-ek vannak vasíemeztáblák, vastartók, sinek emelésére, továbbá
számos, de mozgó pólussal ellátott E.-ek, egyes
tárgyaknak kiemelésére nagyobb csoportokból a
3. ábra szerint. B.-et vasgyárakban, vasmüvekben már sok helyen hasznáhiak.
Emel rákászok v. szekrények (ném. Kamel),
nagy, vízálló szekrényfélo edények, melyek

—

Emerson

szövetekbl is. Ide tartoznak a rózsafélék tüskéi,
a Podostemonaceae gyökerein lev tapadó szervek (haptera) st vannak olyan B.-k is, melyekben edénynyalábok futnak végig ilyenek pl. a
kereklevel harmatf (Drosera rotundifolia)
;

:

emészt

mirígyszörei. Külsleg tehát az E.-k
hasonlítanak az átalakult növónyképletokhez
így a tüskék a tövisekhez, a tapadó szervek az
oldal gyökerekhez, de ezektl meg kell különböz-

ket, mert más eredetek.
Emerita Augusta, város Spanyolországban,

tetni

I.

Merida.

Emeritns

(lat.) a. m. kiérdemült, kiérdemeígy nevezik azokat, kik beállott szolgálatképtelenségük miatt saját kérelmükre vagy hivatalból
felmentetnek az állami és fkép az egyházi szolgálat alól. (L. még Exauctoratio.)
Emeritorum
dmnus és demeritornni domus. Az els elaggott,
erfogyott, a másik hivatalukból kitett egyházi

sült

;

—

javadalmasok ellátására szolgáló

intézet. L.

még

Deficiensek.

Emerson (ejtsd: emmerzn), Ralph Waldo, Longfellow mellett az amerikaiak legnagyobb írója, íilozófus és költ, szül. Bostonban 1803 máj 25., megh.
megtölthetk és kiszivattyúzhatok. Elsü- 1882 ápr. 27. A cambridgei (Massachusetts) Har-

vízzel
lyedt hajók kiemelésére szolgálnak, mi célra vízzel megtöltve és elsülyesztve, a hajóhoz ersíttetnek és gözszivattyuk segélyével kiszivattyuztatnak. Az üres E. feltörekv ereje a hajót magasabbra V. egészen kiemeli. L. Hajóemelés.

.

vard coUege-en tanult teológiát, azután tanító volt
öt éven át, amikor egy bostoni szabadelv irányú

templomban hitszónoki állást kapott.
egyezvén meg egyházával az úrvacsorája
dogmájában, lemondott állásáról, s 1833. EuróEmelrúd, 1. Emel.
pába utazott. Itt ismerkedett meg a rokonlelkü
Emelty, l. Emel.
és gondolkozású Carlylelal, kihez élte végéig bens
Emeltyüs fék, 1. Fék.
barátság fzte. (V. ö. a kett tartalmas levelezéEmeltyüs mérlegek, 1. Mérleg.
sét: Correspondance of Th. Carlyle and R. B.
Émelygés (nausea), a hányást legtöbbször meg- 1834—72. Boston és London 1883. Supplementary

elz,

de sokszor anélkül is fellép kellemetlen
mely rendesen undor érzésével jár együtt
ha nagyfokú, akkor az arc halvány, hvös lesz,
esetleg verejtékkel fedett, nyáladzás indul meg, a
gyomorban és torokban kellemetlen összehúzó
érzés támad. A gyomornak megbetegedései kíséretében fordul el leggyakrabban (gyomorhurut,
fekély, rák stb.), továbbá mérgezések tüneteként,
agarat izgatásakor, idegbetegségekben stb. Gyakran pszichikus ingerek (undorító látvány, szag
stb.) váltják ki. Gyógyítása az alapbetegség gyógyításában áll.
Emén, eméng, vagy emín, eniíng, a török hódoltság idején a török adóbiztos, adószed neve.
érzés,

Emenda (középkori lat., franc, amende, ol.
amenda), pénzbírság, pénzbüntetés. Az olaszok a
bntett V. vétség esetében alkalmazott pénzbüntetést multáruak, a kihágások pénzbüntetését amendá-nak nevezik.
E. linguae, 1. Nyelvváltság.
Emeudál, javít, helyreigazít, különösen írott
dolgot emendanda a. m. javítandók, helyreigazí-

—

;

tandók.

Emendatio

unitárius

Nem

letters 1886). Visszatérvén hazájába, Concordban,
egy kis városkában, Boston szomszédságában

telepedett meg. 1836-ban jelent meg els müve
Nature (Természet), fényesen írt essay-k gyíij töménye, melyben idealisztikus gondolkodását kitárja. 184'1-benmegjelentkiválóEssayinek els kötete, s ezekhez 1871-ig még négy kötet járult (a
II. Carlyle bevezetésével). Ezekben nyüvánul leg-

inkább Emerson ers, eredeti és mégis egyszer
egyénisége, költi érzése, mély gondolkodó ereje.
Költeményei (Poems 1846) nem tetszettek anynyira, mint prózája. Késbb is adott ki verseket
(1867. May day) ; versei is kiváló erejét tanúsítják, költi képzeletét, a misztikusba vesz gondolkodását. 1847-ben másodszor látogatta meg

Európát s eladásokat tartott Maiichesterbon,
Edinburghban és Londonban, ez út eredménye volt
az a fontos m, melyben az angolokat jellemzi
(English Traits 1856). Az Angliában tartott eladásokat is összegyjtötte és kiadta e c. a. Essays
onrepresentative men, melynek tárgya rokon Carlyle híres munkáival
a hsökrl. E. ezeket tárgyalja Platón, Swedenborg, Montaigne, Shakespeare, Goethe, Napóleon. Magyarul Az emberi
szellemképviselöi,forá.Szá'}z Károly (1894). Igen
népszer mve Conduct of Ufe (1860), melyben
gyakorlatilag akar hatni az emberek magatartására az életben. Egyéb mvei Society and Solitude (1870) Letters and Social aims (1876), melyekben gyakorlatibb gondolkodást s irányt mutat.
1872-ben harmadszor volt Európában. Nemes
:

:

(lat.)

a.

m. javítás

;

E.

libelli,

kereset kijavítása.

:

Émeraude (franc.,Qjt8d: emeród) a. m. smaragd.
Émergemenli

:

(franc,

ejtsd:

emerzsman), felme-

rülés, felszállás (a vízbl). Listes d'é., a választá-

sok eredményét összefoglaló jegyzékek.
Emergencia (növ.), a növények felületén lev
különböz alakú kinövések, melyek nem csupán
a felbrbl keletkeznek, hanem a mélyebben fekv

:

:

;

Bmerus
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idealizmus lengi át müveit, melyek Amerika szellemi mvelésére igen nagy hatással voltak. E.
életét és mveit tárgyalj ák külön mvekben Cooke,
Ireland,

Conway, Bensn, Holmes, Cabot (London

1887).

Emeras Toum.

(növ.) a. m. Coronilla (1. c).
Emery, Henri, francia botanikus, szül. 1828

Grenobleban (Isére), megh. Dijonban 1899
aug. Elóbb Bastiában (Corse), majd Versaillesban
Uceumi tanár, a clermont-ferrandi fakultáson
helyettes, 1870— 98-ig Dijonban rendes botanikus
professzor és az utóbbi fakultásnak 1882-91-ig
müvei: Du röle physique de
dékánja volt.
I'eau dans la nutrition des plantes (Paris 1869)
La vie végétale (u. o. 1878). Utóbbi munkáját
Mendlik Alajos és Király Pál magyarra fordították A növények élet« címmel; megjelent a
Természettudományi könyvkiadó vállalat XXn.

júl. 3.

F

—

Emésztés

kerülésével juttatjuk a szervezetbe, úgy az védekezik eUene, s ahelyett, hogy asszimilálná kiválasztja. Az E.-nél azonban a fehérje alkotórészeire
bomlik, s már most ezekbl az alkatrészekbl,
mint az építkövekbl, a szervezet felépítheti a
saját, specifikus fehérjéjét.

Egész általánosságban a sejtekre nézve az E.-

nek két alakját szoktuk megkülönböztetni 1. van
endoceUularis, vagy sejten belüli emésztés és 2.
extracellularis vagy sejten kívüli E. Az endocellularis E.-sel csak alacsonyabb rend, egysejt
szervezeteknél találkozunk, melyeknek még nincs
különleges emészt^zervük, továbbá a magasabbrend áUatok fehérvérsejtjeinél. Ezek alakult
:

baktériumokat tudnak fölvenni s
erjesztik segítségével megemészteni. A sejtenkívüli E.-nél a sejten kívül folyik le az E.,
a sejt erjesztöket választ ki magából, s az E.-i
termékek közül a sejt válogathat. A többsejt
köteteként 1883.
Emerylit (ásv.), margarit-csiUám, amely a smir- szervezeteknél az E.-nek ezt az utóbbi alakját
gelben fordul elö Naxos-szigetén és Kis-Azsiában. találjuk, még pedig a magasabbrend állaEmerzió (lat.), a csUIagászatban a. m. kUé- toknál kíüön szervek szolgálnak az E.-re ; abban
péá, az az idpillanat, melyben egj', a Hold vagy külön sejtcsoportok az emészt erjesztök elvávalamely bolygó által elfödött égitest ismét lát- lasztására, s külön sejtek az E.-i termékek felszívására.
hatóvá válik.
Az E.-t több szempontból kell vizsgálnunk elEmes (Ememi). Mondáink szerint az Árpádház
sanyja, Ügek vezér neje s a dentumogerbeU ször azokkal a szervekkel keU foglalkoznimk,
Eunedubelian vagy Önedbilia leánya, kit, mi- amelyek az E.-nél szerepelnek, valamint ezekdón már teherben volt, álmában egy saskesely nek a szerveknek a mködésével (ezt L a megV. sólyom szállt meg s mint Heltai mondja, fejét felel címszók alatt) továbbá kell foglalkoznunk
B. kebelére hajtva, nyugovásának gyönyörségé- az emészti nedvekkel, amelyek az emésztéshez
bl E. méhébl egy folyó eredt, mely idegen föl- szükséges erjesztöket tartalmazzák (ezt 1. Nyál,
dön hatalmasodott el. Ezt a scithiai jósok arra ma- Gyomornedv, Pankreasznedv, Epe, Bélnedv);
gyarázták, hogy E. olyan fejedelmet fog szülni, foglalkoznunk keU aztán külön-külön azokkal a
ki a népet kivezeti Scithiából s tle dics királyok változásokkal, amelyeket az egyes tápanyagok az
származnak. Midn aztán E.-nek fia született, az E. folyamán szenvednek (ezeket 1. Fehérjék, Szénálom után Álmosnak (1. o.) nevezték. V. ö. Föl- hidrátok, Zsírok) végül tárgyalnunk keU az
des J., A teremtés, ügor-magjar hitrege (Arad E. jelenségeit a tápláló csatorna egyes szakaszai
1880) ; Nagy G., Áz Álmos-monda (Sepsiszent- szerint is. Jelenleg csak errl az ut<ibbiról lesz szó.
györgy 1884).
Az E. a szájban kezddik. A nyálban ugyanis
Emesa (Emisa, Hemesa), ókori város Szíriá- van egy erjeszt, a ptialin, mely a keményítt
ban £kz Orontes (ma Nahr el Asy) partján, a mai malátacukorrá képes átalakítani, s midn a megHomsz (Remsz) helyén. Szülvárosa Septimius rágott táplálék a nyállal összekeveredik, a ptialin
Severus császár nejének, Júlia Domnának, vala- is megkezdi mködését. Azonban a táplálék oly
mint Hdiogabalusnak (Elagabal), ki itt a Nap- rövid ideig idzik a szájban, hogy ez az E. még
isten híres templomának papja volt, midn a lé- figyelmes, lassú rágásnál is majdnem semmi. A
giók 14 éves korában impcrátomak választották lenyelt táplálék aztán a gyomorba jut, s volta(217. Kr. u.). Aurelianus császár 273. itt verte képen itt veszi kezdetét az igazi E. A gyomor-E.
meg Zenobia királyn seregét. Az E.-ban újonco- folyamán a táplálékok elfolyósodnak, s péppé leszzott cohorst a rómaiak a Kr. u. IH. sz.-ban Duna- nek (ehymus stomachalis) a pépes gyomortartapentelére (Intercisa) helyezték át, ahol sok, a co- lom aztán kis, néhány cm^-es mennjiségekben jut
hors Hemeseixortim nevét említ katonai fölira- át a bélbe, úgy, hogy a gyomor kiürítése 5—6 óráig
tos sírk került napfényre.
is eltart. Á gyomorpépnek a bélbe való átjutását
Emese álma, 1. Emes.
a bélkapu (pylorus) lx)nyolódott refiex mködése
Emésztés célja a táplálékokat asszimilációra szabályozza. A gyomor- B. a gyomomedvben lév
alkalmas formába hozni, azaz úgy átalakítani, eijesztk hatására történik, ezek a sósavas péphogy azokat a szervezet testének felépítésére köz- szín, a gyomorlipaze és az oltó (chymosin). Amíg
vetlenül föl tudja használni. Az E. lényege er- a falatok belsejébe nem jutott el a gyomomedv, a
jesztök által fentartott kémiai reakciók (hjdrolizis szájban már megkezddött keményít-E. folytaI. o ) sora, amelyek folyamán a tápanyagok alkotótódik a lenyelt nyálban lév ptialin hatására;
részeikre bomlanak. Ezzel ketts célt ér el a szer- emellett a szájból lekerült baktériumok is kifejtik
vezet egjrrészt a megemésztett anyag oldhatóvá, hatásukat, s más anyagok közt fleg tejsavat terdiffúzióra alkalmassá lesz, másrészt megsznik a melnek. Azonban a gyomor sósava nemsokára
felvett tápanyag idegenszersége. Ez az utóbbi úgy a ptialin, mint a baktériumok mködését is
fleg a fehérjéknél fontos ugyanis az idegen fe- beszünteti, úgy hogy a gyomor-B. kéeöbbi stádihérje a szervezetre méregként hat ; ha az E. el- umában már csakis a gyomomedv erjesztöi mütesteket, pl.
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ködnek. Ezek közt a sósavas pepszin a fehérjéket ben oldhatatlanok, az epében mint nátrium- és
emészti, s azokból acidalbuminátot (1. o.), majd káliumsók vannak jelen a gyomornedv sósava
különböz albumózokat (1. o.), végeredményben a nátriumot és káliumot elvonja tlük) a kicsapedig peptonokat (1. o.) képez.
pódó epesavak aztán a pepszint
amely a sóA természetes gyomor-E. kapcsán a fehérjék sav hiánya miatt amúgy is hatástalanná lett,
hHsadása soha peptouon túl nem terjed, noha a magukkal rántják. A pepszin aztán a bélben elsósavas pepszin mesterséges kisérleteknól még emészí dik. A bélben az B. a pankreasz- és bélazokat is el tudja bontani. A tulaj donkópeni nedv erjesztöinek hatására folytatódik hatásufehérjéken kívül a sósavas pepszin jól emészti kat támogatja az epe. A pankreasznedvet a fehéraz enyvadó anyagokat (coUagen), az igazi nyál- máj (pancreas) választja ki a mirigy kivezet
kafehórjéket (mucin) a porcokban, csontokban, csöve az epevezetvel együtt nyíiik a patkóinakban lovö mukoidokat azonban csak maradék bélbe.
•hátrahagyása után a szaruauyagot (keratin)
Lássuk már most az egyes tápanyagok sorsát
pedig egyáltalában nem emészti meg. A magfehér- a bélben. A sósavas pepszin által már megtámajékre is úgyszólván hatástalan. A sósavas pep- dott fehérjét elssorban a tripszin emészti tovább.
szin a szövetekbl fleg a sejt közti állományt Atripszin a pankreasznedv alkatrésze, hatástalan
emészti ki, úgy hogy azok sejtekre esnek szét, és (inaktív) formában kerül a bélbe, de a bélnedv
így a bél-E. számára el vannak készítve. A gyo- egy erjesztje, az enterokinaze, hatásossá teszi
raornedv oltója a tejre hat, illetleg az abban lev (aktiválja). Csak gyengén lúgos, v. semleges kökazeinre, s azt megalvasztja (1. Tej); a megalvasz- zegben hat, sa fehérjéket erélyesen bontja altott kazein aztán ép úgy emésztdik, mint a többi bumózokra és peptonokra. Míg a sósavas pepszin
fehérje. Az oltó mködése kivételt képez a többi hatására csak kevés pepton keletkezik, s az is
emészt erjesztvel szemben míg azok ugyanis csak hosszú id múlva, úgy, hogy normális viszoelfolyósítják a tápanyagokat, addig az oltó ellen- nyok között a gyomorban nincs is igen pepton,
kezleg, szilárd halmazállapotba viszi áta kazeint. addig a tripszin igen rövid id múlva bséges
Ennek is megvan a maga biológiai célszersége peptont képez. St a peptonokat is tovább bontja
ha ugyanis a kazein megalvadását megakadályoz- s végeredményben kristályosítható aminosavakra
zuk, az oly gyorsan szalad át a bélcsatornán, hogy hasítja, ezek aztán fölszívódnak. A tripszin hanagy része az E.-t teljesen elkerüli. Ezt akadá- tását kiegészíti a bélfalban lev erepszin ez a sólyozza meg az oltó. A gyomor-lipaze a zsírokat savas pepszin és tripszin által már megtámadott
hasítja glicerinre és zsírsavakra. Csak az olyan fehérjéket, az albumózokat és peptonokat bontja
zsírokat tudja]megtámadni, amelyek vagy emul- aminosavakra. A fehórje-E. kiegészítje a nukzióban vannak (azaz olyan állapotban vannak, leaze is, ez a nukleint (1. Magfehérjék) bontja el,
mint a tejben), vagy könnyen emulzióba hoz- melyet a sósavas pepszin egyáltalában nem tud
hatók.
megtámadni, s a tripszin is csak kevéssé. ÁllíA sósavas pepszin is elmozdítja a szövetbe tólag van a pankreasznedvben oltó is. A zsízárt zsírok E.-ét annyiban, hogy a szövetek rok E.-e is fleg a bélben történik; a pankreaszfehórjevázát megemészti s így a zsír kiszabadul. lipaze V. steapszin úgy hat, mint a gyomorlipaze,
Sok zsír egyébként nagyon rontja a gyomor-E.-t, de sokkal erélyesebb, s nem csupán az emulzióban
mert az egyes ételrészeket bevonja, s így a gyo- lév zsírokat támadja meg. A zsír-E.-kor keletmornedv számára hozzáférhetetlenné teszi.
kezett zsírsavak a bélben lév alkáliákkal szappaA gyomor jelenléte nem föltétlenül szükséges nokat alkotnak, ezek elmozdítják a további zsíraz élethez. Kísérletek kapcsán, továbbá egyes E.-t, mert hozzájárulnak a zsírok eraulgeálásához.
betegségek miatt (pl. gyomorrák) gyakran irtot- Az emulzióképzdés igen nagy jelentség a zsírták ki a gyomrot, s azt találták, hogy gyomor E.-ben a zsír ugyanis nem keveredik az emésztnélkül is lehet élni. Ilyenkor azonban az illet nedvekkel, tehát a zsírerjesztök csakis a zsli' ferabja a táplálkozásának folyton kell a belébe kis- lületén hatnak az emulzióképzödés által pedig
mennyisógü sterilizált, folyékony tápanyagot ez a felület óriásüag meg lesz nagyobbítva. Van
vinnie, hogy az élet számára szükséges táplálók- lipaze a bélnedvben is. A zsirok E.-e azonkívül
mennyiséget fölvegye. Normális viszonyok közt nagy mértékben függ az epétl. Az epe egyrészt
a gyomor végzi ezt a szolgálatot mint rezervoár hatásossá teszi (aktiválja) a pankreasznedv lipaegyszerre nagyobb mennyiség tápanyagot fogad zéját, másrészt a zsirok emulgeálását is elsegíti
be, azt a sósav segítségével többé-kevésbbó ste- azonkívül a szappanokat, st a zsírokat is megrilizálja, s emészt erjesztivel eifolyósítja, el- lehets mennyiségben oldja. Elmozdítja az epe
készíti a bél-E. számára. Emellett a gyomor a továbbá a megemésztett zsírok fölszívódását,
bólkapu bonyolódott reflex mechanizmusa által valamint az egész emésztésnek nagy szolgálatovédi a belet más inzultusoktól is 1. Gyomor.
kat tesz azáltal, hogy a bélmozgásokat gyorsítja
Az elfolyósodott gyomortartalom, mint emlí- 8 így a bólrothadásnak gátat vet (1. Epe, Bélrottettük, apránként a bélbe kerül. Míg a gyomorban haMs). A szénhidrátok E.-ére a bélben hatással
még darabos részeket is találunk, amelyeken még van a pankreasz diasztaze ; hatása olyan, mint a
az étel minemsége felismerhet, addig a béltar- ptialiné, de sokkal erélyesebb. A bélben a diasztaze
talom teljesen egynem, híg, s az epe által sár- és ptialin hatására keletkez malátacukor is elgára színezett. Amikor a gyomorpép a bélbe jut, bomlik szöUöcukorra a bélnedv maltazejának haott a lúgos epével, bél- és pankreasznedvvel össze- tására; van azonkívül a bélnedvben laktaze,
kerülve egyrészt közömbösödik, másrészt pedig amely a tejcukrot bontja szöllcukorra és galakaz epesavakat kicsapja (az epesavak ugyanis víz- tozera, valamint invertin is, mely a nádcukrot
;
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bontja szöllöcukorra és gytimölcscixkorra. így a lúgos kémlhatású. Koncentrált kénsav színteleszénhidrátokból az E. révén végeredményben egy- nül oldja. Sói vízben javarészt bségesen oldódszer cukor (monoze) lesz, s mint ilyen szívódik nak, de nem jól kristályosodnak. Élettani hatása
fel, bár a duplacokrok (biozék) is fölszívódhatnak erélyes, már kis adagban is hánytat.
Szénhidrátok).
fent vázolt E.-i folyamatok legnagyobb része
a vékonybélben folyik le, de azért tagadhatatlanul van valami E. a vastagbélben is. A vastagbélnedv nem tartalmaz erjesztöket, ami E. van
benne, az a vékonybélbl oda jutott erjesztknek
köszönhet. A vastagbélben inkább a baktériumok által fenntartott rothadási folyamatok dominálnak, amelyeknek a meg nem emésztett, vagy
(l.

A

Emetocatbartica

(gör.-lat.),

1.

Hánytató

szerek.

Émente

(franc,

ejtsd:

emöt) a.

m. lázadás, zen-

dülés.

Emezis

(gör.) a.

m. hányás

;

etnezia,

hányásra

való hajlam.

Emfázis (gör.), a retorikában valamely szónak
vagy kifejezésnek értelmi vagy érzelmi nyomatékkal való kiemelése a nyomaték ilyenkor va;

a megemésztett, de a fölszívódást elkerült táplá- lami sajátos értelemben emeli ki a szót, s azért
lékrészek esnek áldozatul (1. Bélrothadés). A vas- az E. a fogalom körét megszorítja. Pl. Az volt ám
tagbél emészt hatását egyébként gyakorlatilag az ember! B. általán a beszédnek minden oly
is kihasználják, amennjáben ha a beteg szájon át fordulata, mely a szólásnak különös nyomatékot
való táplálása lehetetlen, egyideig lehet táplálni ád, így a felkiáltás, kérdés, elhallgatás, inversio
a beteget a végbélen kereszttU is, tápláló csrék- stb. Emfatíkus a. m. nyomatékos.

Emiizéma (gör., eínp/i!/6fema^. 1. Bralattí E.,
mely nem egyéb, mint a bralatti kötszövet réseiben felgyülemlett leveg. Többnyire sérülés által
(bordatörés, szúrás, esetleg légcsmetszés után,
ha korán záratott be a nyílás) és megpattant tüdöléghólyagocska útján keletkezik oly módon, hogy
sár, Székelés).
Az E. az emls állatok nagy részénél is körül- levegtartalmú üregek a bralatti kötszövettol
belül úgy folyik le, mint az emberben. A nö- közvetlen érintkezésbe jutnak s beléjük nyomásvényev állatoknál hosszabb ideig tart nagyobb fokozódás (légzés) folytán leveg préseltetik be.
eltérést látunk a kérdzknél, hol a négy gyo- Az ilyen brterület duzzadt s tapintva serceg, nem
mor közül az els háromnak váladéka nem tar- fájdalmas. Serceg üszök nev ragadós betegség
talmaz emészt erjesztöket s így csak a táplá- mikrobái is okoznak bralatti E.-t, amennyiben
kel.

Az

E. maradékja, salakja, valamint egyes a
bétnedvekkel kiválasztott anyagok, a bél hámbélésének hulladéka, meg a baJítériumok termékei
képezik a bélsárt, amit a szervezet kiürít (1. Bél-

;

;

rothadási gázokat fejlesztenek. A bralatti E. kenegyedik gyomor zelése attól függ, hogy mi okozta.
mködése körülbelül megegyezik a gyomor fent
2. Tüd-E. vagyis tüdtágulás gyakori betegvázolt mködésével. V. ö. Vinterstein, Handbuch ség, lényege az, hogy a tüd rugalmas rostjai
d. vergl. Physiologie, 2 köt. Oppenheimer, Hand- rugalmasságukat vesztik, elpusztulnak, a levegbuch d. Biochemie d. Menschen u. d. Tiere (Jena hólyagocskák kitágulnak, faluk sorvad, st el is
190-. 1912); Fürth, Vei^l. chemische Physiolo- pusztulhat, úgy hogy több léghólyagocska eggyé
gie der niederen Tiere (Jena 1903).
összefolyik. Dy módon a lélekzfelület kisebb lesz,
Elmésztési láz. Bséges táplálékfölvétel után következleg az oxigén felvétele nehezebbé váUk.
jelentkez, csekély hemelkedéssel, szaporább Az E.-s beteg ennélfogva nehezen lélekzík, küpulzussal, testi és szellemi bágj-adtsággal járó ál- lönösen a kilégzése nehéz, fleg ha erlködik, pl.
lapot. A hemelkedés nem szokott valóban lázas lépcsnjáráskor; ezért a légzési segédizmait
fokokat elélni s így a oláz)) kifejezés nem egészen (nyak- és tarkóizom) is kénytelen használni s ezek
találó. Lábbadozó betegeknél (fleg tífusz után), következéskép meg is vastagodnak. A mellgyönge szervezetüeknél, rossz gyomrúaknál az E. kasa kitágul, «hordóformájú)) lesz, A tüd belégkifejezettebb, min t egészségeseknél.
zésnél alig tágul kimutathatlag egész tömegéEmésztési szervek, azok a szervek, amelyek ben állandóan tágult (belégzési) állapotban van
az emésztésben részt vesznek, tehát a tápláló- ezért lejebb is terjednek a határai és a rekeszcsatorna a függelékeivel, az emésztési mirigyek- izom is mélyebbre nyomul le. Kopogtatva, hangja
kel a nyálnüri gyekkel, a májjal és a fehérmáj- emlékeztet a doboz kopogtatáshangjára; többjal egjlitt.
nyire légcshurut jelei hallhatók felette egyébEmésztési zavarok, \. Dyspepsia.
ként azonban a légzési zörej alig hallható, a kiEmészt gödör, 1. Arnyékszekrendszerek.
légzés megnyúlt. Az elpusztult léghólyagocskák
Emészt mirigyszrök (növ.), 1. Digestiós mi- falában haladván a kis vérkör hajszálerei, ezek

lékkal együtt fölvett erjesztek és mikroorganiz-

A

musok dolgoznak bennök.

;

;

:

;

rigyek.

is együtt pusztulnak el velük, minek következnedvek, az emésztési mirigyek vála- tében a jobb szívkamrára, amely t. i. a kis vérdéka a bennük foglalt erjesztk végzik az emész- körbe nyomja a vért, nagyobb munka hárul, ezért
tést. Ide tartoznak a nyál, gyomomedv, pankreasz- ez túlteng míg a szív bírja a több munkát, addig
nedv.'epe, bébiedv.
a beteg csak a légcshuruttal és nehéz légzéssel
Emészt szerek, 1. Digestiva.
küzd ha a szív gyöngül, akkor vérkeringési zaEmetíca, 1. Hánytató szerek.
varok, vízkór áll el és a szívgyengeség veszéEmetin, CjoH^oN'jÓj ? Az Ipekakuanha-gyökér lyezteti az életet. A tüd-E. keletkezését nagyban

Emészt
;

;

;

alkaloidája.

Tiszta állapotban elállítva fohér,
kristályos por. Ize fanyar, keser 68'-on olvad.
Szesz és éter bségesen, víz alig olcya; oldata kissé
;

Ráxrí JVa^ LeaOcma. VI. küL

segítik a makacs hörghurutok, porbelohelés, gyakori asztmaroham ; nehéz teherhordás, fuvóhan^

szerek játszása.

A

tüd-E. krónikus

baj, kezelése
30
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—

Emilia

fleg a hurut gyógyításából

és a légzés megkönynyítéséböl áll (légzkamarák, klima-változtatás,
a kilégzés mechanikus segítése által). Fontos,
hogy a beteg erejét kímélje, esetleg pályát kell

német, francia és magyar nyelven. V. ö. MágocsyDietz Sándor, E. Gusztáv, élet- és jellemrajz
(Kertészeti Lapok, 1912. évf.).
Emigráció (lat.), kivándorlás emigrál, kiván-

változtatnia, mert a baj maga nem gyógyítható
a tüd elveszett rugalmassága vissza nem tér, de
kíméletes életmód mellett, jó táplálkozással ós

dorol.

;

Emigránsok

(kivándorlók), azok, akik poli-

vagy vallási elnyomás miatt hazájukat
minden, akár csekély hurut gondos kezelésével örökre, vagy a jobb idk beálltáig elhagyják. Volhosszú ideig is sikerül a szív erejét megtartani tak francia, lengyel és magyar E. A francia E.-sA
és a bajt trhet korlátok közé szorítani. Az aggkori E. volíaképen nem egyéb, mint ids egyének
tüdö-E.-ja egy bizonyos koron túl elég általános
jelenség. A bajt súlyosbítja az elöregedett test
;

egyébként is csökkent ellenállása.
3. Mediastitialis E. akkor keletkezik, ha leveg
jut a mediastinumba (1. o.) a bárzsing átszakadásakor szokott bekövetkezni (pl. szondázásnál).
4. Suhbleuralis E. úgy keletkezik, hogy a tüdhólyagok megrepedése folytán leveg préseldik
a mellhártya (pleura) alá. Erltetett kilégzésnél
fordul el (pl. köhögésnél), ha a tüdszövet ellen;

állása csökkent.

Emfolit (ásv.), a Davreuxithez hasonló víztartalmú alumoszilikát Horrjöbergrl (Wermland).
Emgallo (Phacochoerus africanus Gm.), 1.
Varacskos disznó.
Emich, 1. Gzisztáv, könyvárus és könyvnyomdász, szül. Pesten 1814 nov. 3., megh. 1869 ápr. 3.
1841-ben Pesten könyvkereskedést nyitott

s

a

f-

súlyt a nemzeti irodalom fejlesztésére helyezte.

«Nemzeti könyvkereskedése)) igen gyakran

gyl-

helye volt a politikai tekintélyeknek. E. adta ki
Petfi költeményeit s
szerezte meg Petfi minden költeményének tulajdonjogát. 1848-ban alapította nyomdáját, hová késbb Eisonfels Rudolf
társul szegdött. A forradalom idején sok munkát
nyomatott a magyar kormány megbízásából, de
a késbb bekövetkezett események után kiadásainak legnagyobb részét elkobozták. 1850-ben alapította a Pesti Naplót, azonkívül több nagyértékü
munkát, s számos díszmvet is állított el, mely
utóbbiak a külföldi kiállításokon is feltnést keltettek. Ezek közül felemlítend a bécsi magyar
krónika, mely a párisi világkiállításon nagy érmet

Az általa alapított üzletekbl 1868. alakult
a ma is fennálló Athenaeum részvénytársaság. B.
e téren szerzett érdemei elismeréséül «emökei))
elnévvel nemességet kapott. Életrajzát Senno•witz Adolf írta meg 1898-ban.
2. E. Gusztáv, E. 1. fia, szül. 1843 márc. 5.,
megh. 1911 jún. 29. Tanulmányait Budapesten,
azután Fiúméban a haditengerészeti akadémián
és Lipcsében folytatta. Az Athenaeum megalakulása után a társulat igazgatósági tagja, késbb
«lnök igazgatója lett. Megalapítója és elnöke volt
az Országos Kertészeti Egyesületnek. Számos természettudományi cikket írt magyar és külföldi
szaklapokba. Nyomdatörténeti kutatásokkal is
nyert.

Önálló munkái: Akönyimyomtatás története Magyarországon (Budapest 1860)
Kis lepkegyüjtö (u. o. 1868)
mez- és kertgazdaságra káros rovarok (u. o. 1884, új kiadása
u. 0. 1899. jelent meg)
Lethrus cephalotes
^abr. átalakulásának története {Math. és Termtud.
Értesít, II. köt., 4—5. fzet, Tud. Akad. kiad. 1
táblával). Többrendbeli jelentés a flUoxeragyben,
foglalkozott.

;

;

A

A

tikai

a Bastille bevétele után a forradalomtól való félelem késztette hazájuk elhagyására. Soraikat
XVI. Lajos király kétöccse, Károly, Artoisgrólj a
és Lajos, Provence grófja nyitotta meg. ókét
több ezer nemes követte, kik Koblonzben gyülekeztek és összeköttetésbe léptek az osztrák és porosz udvarokkal. A francia nemzetgylés szigorú
törvényeket hozott ellenük és javaikat elkobozta.
1801-ig külön seregben harcoltak a forradalom
ellen, ezután Napóleon amnesztiáját felhasználva,
nagyrészt visszatértek hazájukba, egy kis töredékük azonban csak 1815 után tért vissza. 1825ben a francia kamara 30 millió frankot szavazott
meg kárpótlásukra. A lengyel E. az 179-iki és
1831-iki szabadságharc leverése után széledtek ol
Európa minden országába, de föszékhelyük Paris
volt. A magyar E.-at 1. Magyar emigráció cím
alatt. V. ö. Fomeron, Histoire générale des
Bmigrés pendant la Róvolution frangaise (1884);
B. Daudet, Histoire de l'Émigration (1886—90).
Emikó, rajnamelléki gróf, 14,000 emberrel
Mainzból 1096. indult a Szentföldre, miután Mainzban 900 zsidót öletett meg. Kálmán magyar király
megtagadta tle az átmenetet. E. tehát hat hétig
tartó ers ostrom alá vette Mosony várát, melyet
maga Kálmán király védett, s végre is elkergette
a vár alól. E.-nak visszaszállingózó hadaira
azt a szójátékot csinálták a franciák, kik Moyson
(Mosony) nevét egynek vették a francia moissonnal, hogy csak aratásig (usque ad Moyssonem)
voltak Magyarországban.
Emil, szent, nantesi püspök és vértanú. Szül.
Bretagneban. Kiváló erényei miatt a nép nagyon
szerette. A szaracénusok ellen vívott harcban esett
el 725 aug. 22. Ünnepe jún. 25.
Emil, Kazár Emil (1. o.) írói álneve.
Emil Miksa Lipót Ágost Károly, hesseni
herceg, I. Lajos hesseni nagyherceg fia, szül.

t

Darmstadtban 1790 szeptember 3., megh. BadenBadenben 1876 ápr. 30. Napóleon alatt részt vett
az Ausztria (1809) és az Oroszország ellen (1812)
intézett hadjáratokban s I. Napóleon császár
egyik kedveltje volt. A lipcsei csata után fogságba
került, de miután atyja is átpártolt a szövetségesekhez, szabadon bocsátották, mire Franciaország ellen harcolt. Mint a hesseni alsóház tagjának, része volt a hesseni alkotmány megalkotásában 8 mint a kamara elnökének nagy befolyása volt atyjának s utóbb II. Lajos testvérének
uralkodására. Osztrák érzelmeit 1848. sem tagadta meg; 1849— 50-ig pedig hségesen közremködött a régi szövetségi gylés helyreállításában és Poroszország megaláztatásában.
Émile, ez a címe J. J. Rousseau könyvének,
melyben a nevelésrl kifejti nézeteit.
Emilia (Aemilia), Olaszország egyik vidéke
Lombardi a, Venezia, Toscana, ümbria és az Adriai-

—

Emilia
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Emin pasa

km* területtel (1911) 2.563,870 ceps) régebben a királyok és császárok, nemküTartományai Bologna, Ferrara, Perli, Mo- lönben a püspökök címe. VIH. Orbán (1630) e
címet kizárólag a bíbornokok, a 3 egyházi választódena, Parma, Piacenza, Ravenna és Reggio.
E. északi része sík, déli részeit az Apenninek fejedelem és a Máltai-rend nagymestere számára
az anatómiában kevéssé kiágai takarják. Termékeny földjét a Pón kívül tartotta fenn.
még számos folyó öntözi. Nevét a Piacentiától magasló csontdudorodások (E. arcuata, E. ilioAriminiamig vezetó római úttól kapta, amelyet pectinea stb.) s egyéb kiemelkedések (E. coUateKr. e. 187. Marcus Aemilius Lepidus konzulsága ralis Meckelil az agyvel oldalsó kamrájában stb.)

tenger közt 20,525
lak.

;

:

—E

a ciszpadán Galliában alapíkatonai és gyarmatosítási központokat egymásközt s Rómával összekössék.
Emilia, szelitek, 1. E. Bicheria, szz. Szt.
Domonkos III. rendjének tagja. megh. 1314 máj.
2. E., özvegy. A pa3-án. Ünnepe aug. 17.
derbomi püspöknek nóvére és Luidger grófnak
neje.Férjének halála után 40 évig élt szent özvegységbon. Megh. 1040. Ünnepe ápr. 19.
alatt építettek, hogj'

tott

—

Emilia (Kánya E.), Szegfi Mórné, írón,

1.

Szegfi.

Emílián, fehér- vagy sárgásszín, tömör, de
áttetsz kanyagára, mely ólommentes mázzal van bevonva, s így kémiai és technikai célokra szolgáló edények készítésére igen alkalmas.
Dröse K. 1810. készítette elször és az akkori
gothai herceg, Emil Lipót Ágoston tiszteletére

nem

E.-nek nevezte

el.

Emin Ker.

János, örmény tudós. szül. az Iszpahán mellett fekv Üj-Csughában (Perzsia) 1813.,
megh. 1890 dec. 25. Külföldi tanulmányai végeztével a moszkvai Lazarev akadémiánál tanár, majd
felügyel lett. Ezen id alatt nagyszabású irodalmi tevékenységet fejtett ki. Munkái közül
felemlítendók
Chorenei Mózes története ieg>'zetekkel, oroszul (Moszkva 1850) Nagy Vártán
történelme, oroszul Ásoghig történelme oroszul
Sárágán, teljes fordítás, oroszul Régi örmény
regék, örményül Bizánci Faust, franciául Az
örmény írásjegj'ek. Ezeken kívül számos örmény
tárgyú tanulmányt és értekezést írt oroszul, melyeket a tudósok többnyire franciára lefordítván,
megismertették Európával az örmény irodalom
kincseit. 1886 ápr. 29. ülte meg 50 éves írói ju-

jelölésére szolgál.

Eminens

(lat.) a.

m. kitn, kiváló.

Eminescn Mihály, román költ, szül. Botosamban 1850 jan. 15., megh. 1889. Családi neve
Eminovics. 1864-ben Erdélybe került
falvi gör. kat.

s

a balázs-

román gimnáziumba járt. Majd szí-

állt be s mint ilyen bejárta Erdélyt és
Moldvát, azután újra a tanuláshoz fogott s a filozófiát hallgatta Bécsben, Jenában s Berlinben. 1874
tájánajasiikönyvtárigazgatójalett,ahonnan azonban elmozdították s ekkor a konzervatív irányú
Timpul szerkesztségébe állt. Els versei a Pesten 8 majd Nagy- Váradon megjelen Família c.
szépirodalmi hetilapban láttak napvilágot. Késbbi költi hírnevét mint bécsi diák alapította
meg (1870) a Ck)nvorbiri Literare-ben közzétett
verseivel. Sokat foglalkozott a filozófiával is, s
fleg Schopenhauer pesszimizmusáért és a buddhizmusért lelkesedett E. a legnagyobb román

nésznek

költ.

Emíng, 1. Emén.
Eminkestanya, Piszkéhez

tartozó bányatelep,

Esztergom vm. esztergomi j.-ban.
Eminovci, adók. Pozsega vm. pozsegai j.-ban,
(1910) 270 horvát-szerb és német lak., u. p. Jaksic,
u. t Pozsega.
Emin pasa, Mehmed. igazi nevén Schnitzer
Eduárd, híres Afirika-utazó, szül. Oppelnben 1840
márc. 28. vagy 29., megh. 1892 okt. 20. Tanulmányai befejezésével török szolgálatba lépett és
egy ideig Anti variban mködött mint kerületi
orvos. Azután Konstantinápolyban tartózkodott.
1875-ben pedig Egyiptomba ment, hol Emin
efendi néven forvosi rangot kapott és rövid id
bileumát.
muIva a khedive orvosa lett. Megismerkedvén
Emin, 1. Eméti.
Gordon pasával, az egyiptomi Szudán helytarEmin bej, Mehmed, az újabb török irodalom tójával, ennek kíséretében Chartum-tól egészen
:

;

;

:

;

;

egyik legkiválóbb lírikusa, szül. 1869. a Boszporusz melletti Besik-tas nev helységben. Atj-ja
kisázsiai paraszt, halász volt. E., akirl az európai
szakirodalom is ismételten megemlékezett, a török népnyelvnek a leghivatottabb költje. Dalai,
többnyire hazafias tartalommal, tiszta török népnyelven vannak írva és innen magj-arázható az
a nagy hatás, melyet kortársaira gjakorolt. ó az
els nemzeti költje a törököknek, akinek költészete nemzeti nyelven szólal meg. Jelenleg váli
(kormányzó) Beirutban.
Émine (franc), régi rmérték Franciaországban, Piemontban (itt emina) és a francia Svájcban,, Franciaországban 20—48 liter,
23 liter, Svájcban 1*5 liter.

Piemontban

Eminé- Balkán néven nevezik a Balkán-hegységnek az Eminé Burun fok irányában a Feketetenger felé húzódó láncolatát. Ókori neve Hámos.
E hegyháton fekszik Emon görög falu.
Eminencia (lat. emineniia) a. m. kiemelkedés,
kiválóság, kitnség.
^.(eminentissimus prin-

—

a Viktória Nyanza tóig hatolt. 1877-ben felhajózott a Kék Níluson Ladótól Magungóig, bejárta
az Albert-tó É.-i partvidékét és a Magungo-Mruli
közötti vidéket kutatta ki,

ahonnan Elganda

kirá-

lyának. Mtesának székvárosába, Rubagába ért
Ez úttör vállalkozások hirére a khedive 1878.
a pasa címet és rangot ruházta rá, s egj'úttal

Equatoria tartomány kormányzójává nevezte ki.
Innen számítható E. világhíre és világtörténeti
fontosságú mködése. Véget vetett az arab rabszolgakereskedk embervadászatainak, betelepítette és felvirágoztatta az elpusztult néger falvakat, utakat épített, felvirágoztatta a kereskedelmet és a négerek mveldésérl gondoskodott
Emellett nem hanyagolta el Közép-Afrika felderítését sem. 1884-tl fogva azonban folyton küzdelmeket kellett vívnia a hamis próféta csapatai^
val. Miatán barátja, Gordon pasa elesett, E. is a
külvilágtól teljesen elvágva, lázadó katonák kc>
zepette csak nagy nehezen tudta magát Vadelaiban fenntartani. Mikor ennek híre eljutott Euró-

Emin pasa-öböl
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többen siettek

pába,

felszabadítására. Legtöbb

eredményt e tekintetben Stanley ért

el,

aki ame-

rikai milliomosok költségén három izben nyomult
a legsötétebb Afrikába és a Kongó s Aruvimi
mellékén ért az Albert Nyanza-tó partjára, melynek déli partján, Nsabe és Kavalli vidékén 1889
ápr. 29. megtalálta E.-t. Egyelre azonban nem
igen segíthetett rajta, s ezért visszafordult, hogy
a Barttelot alatt hátrahagyott csapattal egyesüljön. Ezalatt az egyiptomi tisztek fegyverre szólították közkatonáikat és B.-t a vele lev Jephson.nal együtt elfogták. B válságos órákban váratlanul a máhdisták segítettek E. sorsán, akik öt
kiszabadították és vezérüknek fogadták. 1889-ben
Stanley újra megjelent Afrikában E. kiszabadítására, aki azonban nem volt hajlandó Stanley
Európába kisérni, s míg ez visszatért Angliába,
E. a német kormány szolgálatába állott és visszafelé indult a nagy tavak vidékére. Több ellenséges
törzs leveretése után a Viktória Nyanzáig nyo-

mult, melynek mellékén, Bukóban stációt alapított.

Emlék

Emissa mana
felmentés kézütés

úri

(lat.),

hatalom

alól való

által.

Hmissaria Santorini

(lat.),

anatómiai

el-

nevezés. E.azok a gyüjterek, amelyek a koponya
különböz pontjain átfúródva összekötik a koponya belsejében ós a küls felszínén lev gyüjtöereket. Els leírójuk G. Santorini orosz anató-

mus (1681—1737).
Emisszárius (lat.), valamely egyes személy
vagy társulat küldöttje, kinek feladata megbízójának érdekeit kéz alatt s titokban elmozdítani,
történjék az akár egyes dolgok kipuhatolása,
akár bizonyos hírek vagy nézetek terjesztése által. E.-okat legfökép harcra készül és eszméiket
ellegesen terjeszt államkormányok (pl. Oroszország a Balkán-félszigeten) szoktak küldeni.
Emisszió (lat.) a. m, kibocsátás, forgalombahozatal.
A fizikában a hnek és fénynek kisugárzása, ellentéte a
és fény abszorpciójának.
L. Fényelnydés, Hsugárzás.
Emisszió-elmélet (emanádó-elmélet), 1. Fény,

—

h

Sorsa felöl ezután sokáig semmi sem hallatszott
Elektromos kisülés, Elektron.
1893 tavasza folyamán azonban balhirek érkezEmisszióképesség, 1. Fényelnyelés.
tek Európába, melyek szerint régi ellenségei, arab
EMKE V, Emke a. m. Erdély részi Magyar
rabszolgakereskedök, nevezetesen egy Szaid bon Közmveldési Egyesület (1. o.).
Abed nev arab fnök E.-t a Viktória Nyanza
Emlák, arab szó, milk többes száma, emlék
táján meglepte s egész csapatával levágatta (1892 vergiszi a földadót jelenti.
okt. 20.).Naplója

Nyangve bevételekor (1893

febr.)

Emlék (E.-m),

olyan látható

jel,

mely

bizo-

Dhanis belga kapitány kezébe jutott. Leveleinek egy részét Seh-weinfurth és Ratzel gyjtötték
össze és «B.» címen ki is adták (Leipzig 1888).
Utolsó naplói a Westermann-féle Monatshefte-ben
jelentek meg (Braunschweig 1892). V. ö.Schweitzer, Emin Pascha.Eine Darstellung seines Lebens
und Wirkens, mit Benützung seiner Tagebücher

nyos személyek vagy események emlékezetét állandóan fóntartja. Vannak E.-szbrok, sír-E.-ek,
egyes nagy nemzeti eseményeket, háborúkat, üt-

(Berlin 1898) ; Förster, Authentische Darstellung
des Lebens E. Pasehas (Glóbus 1898, 73. köt.)

tok és a legpompásabb mvészi alkotások. Az
E.-ek leggyakoribb, minden népnél és minden
idben szokásban volt faja a sír-E.-ek. Egyes
személyeket ábrázoló E.-szobrok \oltak már az
egyiptomiaknál is. A fáraók E.-üket óriási
szobrokkal örökítették meg. A görögöknél és rómaiaknál különösen szokásban voltak, kezdetben
minden egyéni hasonlóság nélkül ; a késbbiek
már tökéletes képmások. Ismeretesek az olimpiai
szobrai, melyek kezdetben csak eszményi
alakok, utóbb képmások voltak. A középkorban
kevés E.-szobrot emeltek ilyen pl. I. Ottó császár lovasszobra Magdeburgban és IH. Konrád
királyé a hamburgi székesegyházban. A renaissance korban az B.-szobrok föllendülése az egyéniség kultuszával függ össze legnagyobbszerübb
alkotások e nemben Gattamelata lovasszobra
Paduában, Donatellótól; CoUeoni lovasszobra Velencében, Verrocchiótól. A mostani korban E.-szobrok áUítása általánosan szokás mondhatni, hogy
nincsen nagyobb város, melyek egyes személyek
emlékezetét ne örökítenék meg többé-kevésbbé
nagyszer módon. Sok olyan E. is van, melyek
egyes fontos eseményeket örökítenek meg, els
sorban olyanokat, melyeknek emléke az iUet^
helyhez fzdik. Ilyen E.-ek lehetnek épületek,
szobrok, szoborcsoportozatok, obeliszk ek, emlék-'
táblák, diadalivek stb. Magyarországon a legkitnbb üyen E.-ek A millenáris emlékmvek, Má
tyás király lovasszobra Kolozsvárott, számos hazai politikus, író, hadvezér szobra különböz vá~

Hahn

cikke a Petermann-féle Geogr. Mitth.-ban

(1898, 6. fz.).

Emin

pasa-öböl, a Viktória Nyanza D.-i öble.
(arab) a. m. parancsnok, a mohamedán
népek címezéseiben gyakori szó. I. Omar khalifa
volt az els, ki az E. almúminín az «igazhitüek
fejedelme)) címet vette fel. Az E. szónak többes-

Emir

száma umard E. al-umará az E.-k E.-je volt
az abbaszid khalifák idejében 935-tl kezdve a
teljhatalmú els miniszter címe. E címmel éltek a
bujida dinasztiához tartozó fejedelmek is (94^—
1055). A perzsák az E. szót Mir-VQ rövidítették, e
szó perzsa hivatalos címekben sokféle összetételben gyakran fordul elö a törökök is ily alakban
kölcsönözték át, pl. mirmirán, mír aldi, míri livá
stb. katonai címek. Mirza a, m. Mirzáde, a Mír
fia, herceg.
Emir Besir, adrúzok fnöke, szül. 1755., megh.
Brusszában 1848. Nagybátyja, Emir Juszuf tetemén át kerítette kezébe a hatalmat, de cinkos,

;

társa,

Dzsesszár pasa f ondorkodásai ell menekül-

nie kellett Ciprus szigetére, hol 5 évet töltött s felvette a keresztény vallást. 1808-ban ugyan ismét
hatalmába kerítette a fnöki hatalmat, de 1819.
lázadása miatt a szultán megfosztotta méltóságától, melyet visszanyert ugyan, de trónját többé
nem tudta megszilárdítani. 1840-ben Anatoliába

számzték.
Emisa, város,

1.

Emesa.

békekötéseket stb. megörökít E.-ek.
Mvészeti jelentségük annak a népnek és kornak
mveltségi fokától függ, amely ket állította. B.'-ek
lehetnek egyszer fóldhányások, E.-kövek, föliraközeteket,

gyzk

;

;

;

:

—

Emlékbeszéd

Emlékezet
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rosokban, a Szabadságharc E.- szobra Aradon,
Hatvannál több B. rzi Magyarországon Kossuth
Lajos emlékét. Az E. szó végre általában mindolyan mvet jel«nt, mely valamely kor mveldési
fokát jellemz módon tünteti föl. Vannak építészeti,
de E.-ek pl. azok
szobrászati, festészeti E.-ek
a régi szerszámok, fegyverek, ékszerek, edények
is, melyek régi sírokban fönnmaradtak.
A fontosabb E.-ek megrzését régóta a társadalom V. az állam feladatának tekintik. Nálunk az
E.-ek gondozása a Memlékek Orsz. Bizottságának (1. 0.) hatáskörébe esik. Olasz-, Görög-, Spanyolországban az E.-ek külföldre való kivitelét
törvény tiltja. Az E.-ek kategóriájába sorozzák
legújabban a természeti E.-eket is (1. o.), serdk,
puszták, ingoványok, hegyvidékek flóráját és állat\'ilágát, amelyek a terjeszked kultúra következtében kihalófélben vannak, s amelyeknek legalább szk területen való háborítatlan megtartása
;

tudományos érdek.
Emlékbeszéd, 1. Beszéd.
Emlékek, 1. Magyar Történelmi Emlékek és
Monumenta.

Charpentier, Vemon ismert nevek a modem E.kialakulásában. Újabban Németországban is nagyon szép E.-ek készülnek. Nálunk a
modem E. jelesebb mvészei: Beck Ö. Fülöp,
Teles Ede, Berán Lajos, Juhász Gyula.

mvészet

Emlékezéstan, 1. Mnemonika.
Emlékezet (memória), ama képessége az elmének, melynél fogva ami a tudatban egyszer
volt, miután kiszorult belle, mégis megmarad
bennünk, adott alkalommal pedig újra visszaidézhet a tudatba s mint olyan, mely már egyszer megvolt benne, felismertetik. Az E. tehát
mind e három mozzanaton fordul meg a tudat
tartalmának a tudaton kívül való megmaradásán,
xnsszaidézésén (reproductio) s ráismerésén. Emlékezni valamire tehát a. m. egy a tudatba visszaidézett tartalomra, mint már egyszer benne voltra
ráismerni. Az E. mivoltának fölismerése e három
mozzanat részletes ismeretét tételezi föl. A megmaradás egyébként rejtélyes tényében az agyvel nagy szerepet visz, mert az agyvel bizonyos részeinek megbetegedése (a szürke kéreganyagé) épp az E. részleges v. nagyobb méret elvesztéséveljár. Ide tartoznak az afázia jelenségei
is, amidn pl. a beteg valamely fogalmat teljesen ismer, de a fogalmat jelz szót nem bírja em;

Emlékérem (franc, médaillon). így nevezik
azokat az érmeket, melyek oly célból készültek,
hogy nevezetes eseményeket és személyeket örökítsenek meg. Az E.-ek öntöttek, vertek, kala- lékezetébe visszaidézni stb. Az agyvel állapotápáltak és vésettek lehetnek. A római császárság nak nagy szerepe meUett szól az a körülmény is,
E.-ei aranyból, ezüstbl és rézbl készültek, er- hogy öreg emberek új képzetekre nem tudnak emsen domborúak és vertek rajzuk rendszerint igen lékezni, de régiekre igen. A megmaradást elsegíti
szép. A VI. sz.-tól a XIV. sz.-ig az éremmüvészet a gyakorlat s ismétlés részben ezen alapszik a taszünetelt, s ekkor Olaszországban éled újra. nulás, melynek ez mintegy mechanikai talapzata.
Eleinte vert érmeket készítenek, de késbb az Helytelen azonban tudattalan E.-rI szólni, amidn
öntést elnyben részesítették. Az öntésnek az az bizonyos mozgásokat, készségeket, ügyességeket
elnye, hogy a mvész a mintát puha anyagból tanulunkbe, pl. a járást gyermekkorunkban, a tánformálhatja. Errl a mintáról tzálló agyagból cot, írást, olvasást stb. Mindezekben az esetekben
társulásokat hoztimk létre. A gj'akorlat ezt a tárnegatívot készítenek, amelybe aztán a fémet
öntik. A kész sulást lassan-lassan egészen automatikussá vála XV. sz.-ban többnyire bronzot
darabokat gyakran cizellálják. Az öntés a XV. és toztatja s a tudattól egész függetlenné teszi.
XVI. sz.-ban van divatban, s késbb helyet enged E.-rl tehát itt nincsen szó, mert hiszen itt semmi
a tömeggyártásra alkalmasabb vert éremnek. A sem idéztetik vissza a tudatba, amivel újabban a
verés vésett acéltkék segítségével domborubb kísérleti lélektan is nagy intenzitással foglalérmeknél három-négy ütéssel történik. Kalapált kozott.
A visszaidézés szorosan összefügg a társulás
v. trébelt érmek nagyon ritkák, többnyire Olaszországban és Németalföldön készültek a XVI. és tényével (1. Eszmetársvlás). Rendkívül fontos szeXVII. sz.-ban. Niellós és vésett érmek szintén repet visznek a visszaidézésnél azok az érzelmek,
ugyanebbl a korból valók, de még ritkábbak. A melyek képzeteinkkel kapcsolatosak. Az érzelem
legrégebbi E. Padua meghódítására készült 1390. képes viszaidézni, ami az érzelmet keltette, s haés Francesco Carrara müve. A XV. sz. leg- sonlóképen az érzelemkeltö magát az érzelmet.
nagyobb mvésze e téren Vittore Pisano volt. Ami iránt érdekldünk, az mélyebben vésdik
A XVI. sz. E.-ei mvészileg a legmagasabban ál- tudatunkba, könnyebben visszaidézhet. Az érlanak. Az elsrend olasz mesterek, mint Kaibo- dekldés növeli a dolog iránt való figyelmünket,
linl. Belli, Caradosso, Cavino, Leonik és Poggini amely ismét a benyomást is mélyíti s a visszamellett a többi nemzetek, különösen a németek idézést is könnyíti. Minél több képzettel társult
is kiváló E.-et készítettek. Dürer, Vischer, Jam- valamely képzet, annál könnyebben lesz visszanitzer himeves mvészeken kívül több kevésbbé idézhet. Mindezekbl magyarázható, hogy a legneves mvész is foglalkozott E. -készítéssel. Hol- több embernek nem minden dologra nézve van
landiában és Franciaországban is elterjedt ebben egyaránt jó emlékezete itt igen nagyok és válaz idben az E., de a XVI. sz. végével mvészi tozatosak a külömbségek. (Emlékezetben típuértéke mindenütt alászállt. A XVIII. sz.-tól kezdve sok, vizuális, auditív stb. típusok; számemléaz E. terén a franciák vezetnek a köztársaság kezet stb.) A visszaidézés ténye is lehet különideje alatt antik minták után dolgoztak. Kiváló böz
némelyeknek visszaidézett képzetei teljemvészeik, J. L. David.V. Denon, Andrieux Dupré sek, máséi fogyatékosak
és htlen emlékehelyreállították a régi érem szinvonalat. Szintén zet némelyiknek akkor jut eszébe valami, amia franciáknak köszönhet, hogy az E.-mvészet kor kell, másnak mindig késn jut minden eszébe
ujabban ismét fellendült, Dupuis, Chaplain, Roty, készséges s nem készséges emlékezet. Az em;

;

—

—

;

;

;

;

h

;

:

-

Emlékezetben csalódás
lékezet köre,

terjedelme

is

maradást illetleg is vannak

A

különböz.
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meg-

formai különbségek beszélnek könny s biztos memóriáról,
olyanról, ki könnyen jegyez meg magának mindent s nem könnyen felejti el. A visszaidézésben a
legjobb segít a dolog megértése. Amit világosan
megértettünk, kapcsolataiban fölfogtunk, könynyebben idéztetik föl, mint ami össze nem függ.
A ráismerés annyiban a legfontosabb mozzanat az emlékezés funkciójában, mert rajta alapszik az én azonosságának tudata (tudom, hogy
az vagyok, aki voltam, hogy én én vagyok), míg
jnásrészt az én azonosságának tudata teszi lehetségessé a ráismerést (mert ugyanaz az én,
volt az, aki
aki most valamit tud, tudja, hogy
azt már egyszer tudta és ez voltakép a ráismerés). A ráismerés tudata annyira az elbbiektl különálló mozzanata az emlékezetnek, hogy
némelykor hiányozhatik, ahol pedig lenni kellene, s némelykor megvan, a hol nincsen helyén, más szóval, hogy két irányban is tévedhetünk a ráismerésnél valamit újnak tarthatunk,
ami pedig már valamikor tudatunkban volt (reminiszcenciák, fleg zenészeknél, de egyebütt is,
akaratlan plágium stb.), valamit réginek, amit
pedig soha sem tapasztaltunk még. Mind a két
eset mutatja, hogy a ráismerés az elmének külön aktusa, amelyben tévedhetünk is. V. ö. Ribot,
Les maladies de la mémoire (1883) Fauth, Das
Gedachtnis (Berlin 1890).
Emlékezetbeli csalódás (paramnesia), keletkezhetik hamis emléklíépek alapján, midn meg
sem törtónt események emlékek gyanánt, vagy
meghamisított emlékképek alapján, midn régi
emlékek megváltozva, id, hely vagy személyek
összecserólósével merülnek fel emlékezetünkben.
Ilyen E.-ok fképen elmebajokban fordul el.
Emlékezet gyakorlása az oktatásban a neveléstannak egyik legfontosabb lélektani kérdése,
mellyel az újabb kísérleti pedagógia bven foglalkozik. Célja nem az, hogy a növendék sok,
egyes adatot megrizzen, hanem hogy a kapcsolatokat felismerve, gondolkozni, ítélni, akarni
tudjon. Az E. állandóan folyik, de ne álljon puszta
betanulásban, ne legyen mintegy öncél, hanem a
szellemi élet fejldését szolgálja. Az ú. n. könyv•nélkülözésre, azaz valamely szövegnek szó szerint való megtanulására a mai tanításban is van
alkalom és szükség, de mindenkor a megértésen
ily

:

;

;

mert az oktatás céljával kapcsolatos. Az E. története a módszei fejldésére vet világot s ki hogyan folytatja, az jellemzi az illetnek neveléstani és lélektani tájékozottságát. L.
kell alapulnia,

még Mnemonika.

Emlékez tehetség,

1.

Emlékezet.

Emlékezzünk régiekrl, ismert szállóige, a
Pannóniai ének kezdsora. L. Ének Pannónia
megvételérl.
Émlékía, olyan egymagában álló régi v. ujonan bizonyos alkalomra ültetett élfa, amelyhez

valamely történet v. monda fzdik, vagy nagy
esemény megörökítésére van rendelve ilyenek
a Rákóczi fák, az akarattyai nagy s/ilfa a kenései
országgylés idejébl, a zborói száz hárs, újabban
;

•az

Erzsébet királyné emlékfák, Németországban

a béketölgyek 1871-bl.

—

Emlékpénz

Emlékhalmok,

oly halmok, melyeken meghogy nem természetes alakulások, ha^
nem emberi készítmények vagy tisztán földbl,
vagy pedig földdel kevert kövekbl emelve de
amelyekben semmiféle temetkezésnek nyomait
nem találjuk. Rendeltetésk alig lehetett más,
látszik,

;

mint a görög és római kenotáflumokó, vagyis
azon üres síi'halmoké, melyeket ezek a hazától távol elesett hsök emlékére emeltek.
Emlékirat, hivatalos vagy ilyen formában irott
kimerít tudósítás vagy felvilágosítás akár állami, akár fontos magánügyrl; nagyobbszerü
értekezés is valamely tudós testülettl, pl. akadémiától.

Emlékképek, az eredeti benyomások, észrevevések, szemléletek reprodukált képei, melyek
hasonlítanak ugyan az eredeti élményhez, de
nem azonosak vele, ezért képek.
Emlékkönyv, olyan könyv, mely arra való,
hogy az B. tulajdonosának ismersei, barátai nevket sajátkezüleg beleírják, rendesen valamely
:

emlékmondat v. más emlékeztet kép kíséretében.
Az E. már a XVI. sz.-ban jött divatba. A XVI. és
XVII. sz.-ban egyes utazó tudósok és nemesek
stb. is szoktak volt ilyen E.-ket vezetni, melyek
az autográfgyj tkre nézve sok esetben értékesek,

ujabb idben az E. csak játékszerré, a

nyok és asszonyok divatcikkévé

leá-

fényképalbum, st újabban a képes levelezlap úgyszólván egészen kiszorította. L. még Album. V. Ö.
íriedlander. Von Stam-mbüchern u. Rebus (Berlett és a

lin 1855).

Emlékm,

l.

Emlék.

Emlékmüvek rongálása

v.

hemocskolása

ki-

hágást képez (kbtv. 80. §.) s elkövetését három
napig terjedhet elzárással és negyven koronáig
terjedhet pénzbüntetéssel sújtja a törvény.
Emlékoszlop, magában álló, rendesen nagyméretekben szerkesztett oszlop, melyet valamely
esemény, isten vagy ember tiszteletére emeltek
és tetejére állított

szobormvel

díszítettek. B.

már

a görög mvészetben is fordul el, példa rá a
naxosiaktól emelt B. Delfiben, melyet márványszfinx koronázott (Kr. e. VI. sz.). Legnagyszerbbek a római császároktól emelt B.-ok, melyek
közül még fennáll Rómában a Trajaniis oszlopa
és Marcus Aurelius oszlopa (az elbbi 43, az
utóbbi 30 m. magas), mindkett négyzetes talapzaton emelkedik az oszlop törzsét csavarmenetes szalagként végigfutó dombormves ábrázolások díszítik, melyek a Trajanus- oszlopnál a dákok elleni hadjárat, az Aureliusénál a markomanokkal vívott háború eseményeit ábrázolják az
oszlopfn a császár bronzszobra állott, melyet V.
Sixtus pápa Szt. Péter, iU. Szt. Pál szobrával helyettesített. Az oszlopok belül üresek, bennök
csigalépcs vezet fel. Érdekes E. a sávokban
elrendezett istenképekkel díszített 9 m. magas
Juppiter-E. Mainzban. A Trajanus- féle E. utánzata a Napóleontól Parisban diadalai emlékére
fölállított ú. n. Vendöme-oszlop. A modern E. kiválóbb példái a Nelson-oszlop (London, TrafalgarSquare), a Siegessáule Berlinben, az Andrássy-út
végén lev millenniumi emlék E.-a Budapesten
(képét 1. Budapest «Budapesti szobrok» tábláján.)
;

;

:

Emlékpénz,

a.

m. emlékérem

(l.

o.)

—

Emlékpróba

Emlgryuladás

471

Emlény,

ememlékgyüjtemény stb. kifejezésére, leginkább az ötvenes években használták.
megelz Arany E.-eknek címezte három (1851—55 közt írt)
versét, melyeket Petfi emlékének szentolt.
Emler József, cseh hisztérikus, szül. Libanban
lis szónak fordítása. Értelme többféle, de min- 1836 jan. 10., megh. 1899 febr. 10. A bécsi egyeden értelemben majdnem kizárólag a mvé- temen történetet hallgatott és azután még 3 évig
szetre való vonatkozásban használatos. Az építé- annak történeti intézetében dolgozott. 1861-ben
szet már természeténél fogva E. mvészet, mert Prágába költözködött, ahol elbb az országos,
alkotásai nagyterjedelmüek, helyükbl el nem azután a városi levéltár tisztviselje és a törtémozdíthatók és aránylag tartósak, vagy legalább nelmi segédtudományok egyetemi tanára lett. Ki-

Emlékpróba. így nevezik a színészek azt a
színpadi próbát, melyet a színpadi játék, színdarab és zene szövegének végleges megállapítása
végett tartanak, az eladást közvetlenül
fpróba eltt.
Emlékszer, a latinból képzett monumentá-

nyelvújítási szó, az emléktárgy,

léklap, versalbum,

tartósságra törekszenek. Az egyiptomi piramis a adta a cseh történetre vonatkozó forrásmunkálegjellemzbb példája az E.-nek. Más mvészeti kat Reliquise tabularum regni Bohemiae (Prag
Pontes rerum Bohemicarum
alkotások, igj- a szobrok ós a festmények B.-ek, 1870—72, 2 köt.)
ha jelents tartalmúak és birnak az elbb fölso:

;

rolt sajátságokkal.

Emlókszobor, 1. Emlék.
Emléktábla (epiiaphium),

álló

helyzetben be-

sírklap a középkor templomaiban, ezeknek keresztfolyosóiban stb. rendesen fölirattal ellátva, mely az elhunytnak nevét, rangját és halálofalazott

;

zási idejét tartalmazza.

Ezen E.-k

eleinte

kbl,

késbb bronzból

laíiíiroiOTW

ós sáris készültek,

garézbl

m-

és vésett V. domború
ben az elhunyt alakjával, címerével és egyéb

reá vonatkozó emblematikus jelvényekkel
diszíttettek. A csúcsíves
építészet képezte ki leggazdagabban az E.-kat,
melyeken az elhalálo-

pap vagy nemes
rendesen teljesomátusban vagy fegyverzetben
van sokszor igen flnom,
zott

1.

ábra. Emléktábla.

1.

ábra egyszerbb

mvészies kivitelben
ábrázolva. Hazánkban
a XIII. sz.-tól kezdve
maradtak

Az

lom

Szt.

E.-t ábrázol

ránk E.-k.
a lcsei temp-

György kápohiájából az 1392. évbl:

a 2. ábra Serédy György E.-ja a bártfai templom
Szt. Mária kápolnájában az 1557. évbl.
Emlékversek (lat. versus memoriales). olyan
versek, melyek bizonyos ismeretek, szabályok,
tételek, történelmi és egyéb adatok emlékezetbe
vésésére szolgálnak. A versformának ilyen mnemotechnikai alkalmazása azon az észleletén alapszik, hogy a ritmus és rím segíti az emlékezetet.
Az írás ismerete eltt a népek tanítói, törvényhozói, papjai versekbe foglalták tételeiket és szabályaikat s ily módon biztosították fenmaradásukat. A kései latinság, a középkor és a humanizmus
az iskolai tanítás szolgálatában is értékesítette az
B.-t, ennek maradványai a verses nyelvtani (fleg
nemi) és logikai szabályok, továbbá az egészségi
ú. n'. aranyszabályok.

2. ábra.

Bmléktábla.

1871—84, 4 köt.); folytatta az Erben-tól
megkezdett Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae etMoravlaec. vállalatot (1872— 93>

(u. 0.

2—4.
zeum

rész), szerkesztette 1870— 90ig a cseh
folyóiratát (Casopis).

Eml,
Eml,
(így is

:

1.

mú-

Emlk.

a gyeplnek egyik régi magyar ncvo

ereml, fekemlö).

Emldaganatok

korosabb nknél szoktak elleggyakoribb köztük a rák (1. részleteEmlékversenyek, angolul Memóriái Stakes. sen 0.), valamint a húsdaganat (szarkóma, l. o).
A sportban nagy érdemeket szerzett férfiakról, Ritkábban fordulnak el az emlmirigy cisztái;
esetleg uralkodókról, uralkodónkrl, haláluk ezek az elbbi roszindulalú daganatokkal szemután, emlékezetükre elnevezett nagyobb verse- ben jóindulatúak s nem sok zavart okoznak.
nyek. Ilyenek nálunk a gr. Károlyi Gyula, b.
Emlgyuladás (mastitis), az emlk leggyakoWenckheim Béla, Kozma Ferenc E.-k.
ribb betegsége, mely rendesen szoptató nknél
fordulni

;

Emlk
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(fleg elször szoptatóknál) jelenik meg, de elnem szoptató gyermekfordul
bár ritkábban
ágyasoknál, terheseknél, st a terhességtl teljesen függetlenül is, pl. megütésre stb. Az E. oka
az, hogy az emlbimbók hámhorzsolásain, repedésein gennykelt baktériumok vándorolnak be,
s ezek ott gennyes gyuladást idéznek el. A gyuladás rendesen elször csak egy karéjt támad
meg, de innen a gyuladás a többi karéjra is átterjedhet. A megtámadott mirigykaréjban a tej
megalvad, az egész karéj, st a karéjok közti
sövény is olgennyed és egy közös tályogüregbe
olvad. Az egész folyamat nagyon hasonlít a br
furunkulózisához, ami könnyen érthet is, ha
meggondoljuk, hogy az emlmirigy voltakópen a
faggyúmirigyekkel rokon képzdmény. A gyuladás gyorsan, 3—4 nap alatt fejldik ki, s heves
rázóhideggel kezdd magas lázzal (39—40") jár
az eml gyorsan megdagad, kemény, feszes, piros,
forró és igen fájdalmas lesz. Benne nehezen körülírható, rendkívül fájdalmas csomó tapintható. A
gennyedés is hamar bekövetkezik, 6—8 nap múlva
már nagy mennyiség genny van a mirigyben.
Az E. kezelésénél úgy járunk el, mint más
gyuladásnál kezdetben borogatásokat rakunk rá,
s felkötjük de ha már genny van benne, minél
hamarább fel kell vágatni. A vágás sugár alakban
történik, s elég nagy kell hogy legyen a genny
kiürítése után a sebet deziníiciáló oldattal mossuk
ki, és egyébként úgy kezeljük, ahogy tályogokat
szokás. A láz a felvágás után azonnal megsznik,
a fájdalmasság is, és a seb hamar gyógyul. Ujabban jó eredményeket érnek el az eml Bier-féle kezelésével (1. 0.). B.-sal tovább szoptatni nem szabad.

—

—

;

;

;

fontos az B. megelzése ennél legfontosabb az emlbimbó tisztán tartása a szoptatásnál.
A szopás után a bimbót mindig gondosan meg kell

Nagyon

;

tisztítani, leszárítani,

esetleg enyhe dezinflciens-

sel (híg alkohol, lisoform, perhydrol)

Ha

megmosni.

már

repedés volna a bimbón, a szoptatást jó bimbóvédvel folytatni, de az eml megtisztítását ilyenkor sem szabad elmulasztani. Elször terheseknél az emlöbimbót lehet még a szülés eltt edzeni masszázs-zsal, valamint alkoholos
esetleg

mosásokkal.

Emlk,

tej- v.

csecsmirigyek

(mammae)

volta-

képen csak a ni nemnél vannak kifejldve, ahol
a nemi élettel és nemi készülékkel állanak összefüggésben. Fejlödésileg s alaki tekintetben nem
egyebek, mint a br módosult faggyúmirigyei.
emli 10—12 cm. átmérj, 2—3
I varérett
em. magas, féldomb alakú kiemelkedések a mellkas két oldalán, a III -VI. v. III— VII. borda
magasságában. Nagysága a benne fölhalmozott
zsírszövet mennyiségétl függ a rugalmas, feszes E.ben rendesen több a kötszövet, mint a
kissé lelógókban. Elüls felszínén emelkedik ki a
csecsbimbó v. emlbimbó, mely bamavörös szín
udvar által van körülvéve. Az emlömirigy maga
15—20 önálló mirigykaréjból áll, melyeket zsírszövet választ el egymástól a karéjok kivezetcsövei szk nyílással végzdnek a bimbó csúcsán.
Férfiak emli igen hiányosan vannak fejldve,
rendesen a IV. borda, v. IV. bordaköz magasságában fekszenek, a középvonaltól 10—15 cm. távolságban. Kezdetben a leánygyermekek emli is

n

;

;

—
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férfi emli
8—12 éves korban
azonban már ersebb fejlettségök, párnázottságuk
által különböznek a fiúgyermekétl. A fanosodás
idején az eml mindkét nemnél ersebb fejldésnek
indul, de míg fiuknál néhány hetes vérbség,
duzzadtság és érzékenység után visszafejldik,ad-

olyanok, mint a

;

dig leányoknál tovább fejldik a mirigykarójok
is fejldnek, de még inkább a köztük lév kötszövet. A fanosodás után a karéjok fejldése megsznik s meglehetsen fejlett állapotban marad a
terhességig. A fanosodással kapcsolatban a bimbó
és bimbóudvar is megn, kerületén faggyúmirigyek látszanak s legtöbbnyire néhány szr is
rajta. Terhesség idején az eml újra fejldésnek
indul, de ez a fejldós most inkább a mirigykaréjokra vonatkozik a mirigysejtek jól kifejldnek
a mirigycsövek sarjadzanak s többszörösen elágaznak, végük megduzzad és bogyóalakulag kitágul. A fejldós egészen a terhesség végéig tart,
a szülés után megindul a tejelválasztás. Már elzleg is van némi váladékuk az E.-nek, a korai
tej (1. 0.). L. még Tej, Szoptatás. A terhességi változásokhoz hozzátartozik a bimbóudvar megsötótedése s a bimbó fokozott mereved képessége
;

n

;

;

ami egyébként normális viszonyok
megvan. A szoptatás befejeztével a mirigyek visszafejldnek, de az eml olyan, mint a
még nem szülteknél sohasem lesz. A nemi élet
megsznésekor, a klimaktérium idején az E. is
(erektilitás),

közt

is

sorvadásnak indulnak.

Emlömirigy, 1. Emlk.
Emlrák, 1. Rák.

Emls

(áuat), 1.

Emlsök.

Emlsök (Mammalia), a gerinces állatok ( Vertehrata) egyik osztálya. Az idetartozó fajokra fleg négy tulajdonság jellemz, melynek alapján
minden más állattól biztosan megkiilönböztethetök, jelesen 1. a magzat és az anya teste között
többé-kevésbbé bens összeköttetés van; 2. az anya
újszülöttét egyideig emli váladékával szoptatja;

kisebb-nagyobb terjedelemben szr fedi s
a mellüreget a rekeszizom (diaphragma) teljesen elválasztja a hasüregtl. Többi tulajdonságaik, legalább részben, más állatcsoportokra is
jellemzk. így piros és meleg vére a madárnak
is van, a madarak és a csúszómászók is tüdvel
lólekzenek, két bütyk nyakszirtcsontjuk a kétéltüeknek is van, az állkapocsba ékelt, fogak a
krokodilusokra is jellemzk s a kétoldali részarányosság sok más, sokkal alsóbbrend állaton
is megvan. Legnagyobb részük szárazföldi, kis
részük vízben, fleg pedig tengerekben ól.
Az E. bre mindig két rétegbi hámból álló
felbrbl (epidermis) és vérerekben meg idegekben
gazdag, kökszövet alkotta irhából (cutis) áll. A
brt egész terjedelmében mirigyek (verejték- ós
faggyumirigyek) járják át. Jellemzk az E.-re a
br sajátos függelékei a szrök (haj, gyapjú),
melyek annyira sajátjai az E.-nek, hogy találóan
szrös állatoknak is nevezhetnök ket (1. Szr).
A szrök mindannyian szaruképzdmónyek, úgyszintén az Erszényesek, Rágcsálók farkán lev
apróbb pikkelyek ós a Foghíjasok sajátszer, cserépzsindelyhez hasonló elrendezkedés durva pikkelyek is, az Övesállatok csontpáncélja azonban
az irha megcsontosodásának eredménye.
3. testét

4.

:

:

—
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—

473

EmlösOk

Az E. bels váza teljesen elcsontosodott s a na- nevezzük. A gyakorlatban a fogsor íé^ letek kügyobb csontok üregében velót tartalmaz. A belsó lönbözk, leggyakrabban az egyes togak megjeváz a következ tájakra osztható: 1. koponya, lölésérelatin nevtik kezdbetjét alkalmazzák, pl.
metszfogak (dentes incisivi)
szemfogak
i
2. a gerincoszlop a mellkast körülzáró bordákkal
3. váll- és medenceöv 4. az elüls és hátulsó vég- (dentes canrni);^= elözápfogak (dentes praemovalódi zápfogak (dentes molares)
tagok csontjai. Az E. koponyájának csontjai csak lares) rn
ritkán nnek össze teljesen (kloakás emlsök), a s = szakítófog (dens sectorius). A fogak számát
legtöbb esetben csontjaik varratok közvetítésével mindig törtekkel fejezzük ki s a törtvonal fölötti
függenek össze egymással. A nyakszirtcsontnak szám a fels, az alatti pedig az alsó állkapocs
kétbütyöknyujtványa van a fels állkapocs csont- ugyanazon fajta fogainak számát mutatja mintjai egymással s a koponya többi részével szorosan hogy a fogak száma mindkét (jobb-bal) oldalon
összenttek, az alsó állkapocs pedig közvetetlenül azonos, elég, ha csak az egyik oldalit jelezzük
a koponyával Ízesül. A gerincoszlopot általában s a jelzést mindig a metszfogakkal kezdjük. Pl.
5 tájra osztjuk nyaktáj, háttáj a bordákkal, ke- az ember fogsorát a következleg jelezzük i |,
;

=

;

;

;

<"

=

=

;

;

:

:

ágyéktáj és farktáj. (L. Csigolya.) A
hordák a mellkast körülzáró csontívek, melyeknek száma a hátcsigolyák számával egyezik meg,
alsó, a szegjTSonttal összekapcsolt részök porcogós és bordaporcog nevet visel. (L. Borda.) Az
E. végtagjainak a törzszsel való összeköttetését
a váll- és medenceöv közvetíti, még pedig az elüls
végtagokét a vállöv, a hátulsókét a medenceöv. A
vállöv a szabadabb mozgáshoz alkalmazkodott,
az E.
ezért lényegesen eltér pl. a madarakétól
vállizülete u. i. nincs oly ersen megtámasztva,
mint a madaraké a vállöv elüls részén csak egy
pár kulcscsont fejldött ki, a hollóorrcsont hoUóormyujtvánnyá redukálódott, st a futó E.-nél a
kulcscsont V. teljesen eltnt, v. pedig rugalmas,
középen kissé megcsontosodott szalaggá változott,
a jól repül E.-ön (pl. denevéreken) a kulcscsont
is hatalmas fejlettség. A gerincoszlopra jellemz
az ágyékcsigolyák nagy mozgékonysága s az,
hogy a nyakrész tekintet nélkül a nyak hosszúságára csaknem kivétel nélkül hét csigolyából áll.
A fogazat nagyon élesen megkülönbözteti az
E.-t a többi gerincesektl. A Csrös E.-et, Foghíjasokat és Ceteket nem tekintve, melyeknél a fogazat visszafejlódben van, fleg négy olyan jellemz tulajdonságot emelhetünk ki, melyek azt
bizonyítják, hogy az E. fogazata sokkal fejlettebb,
mintatöbbigerinceseké.l. A fogak száma legalább
is fajokra, de rendesen a nemekre, st a családokra nézve is állandó. Az embernek pl. 32, a
kutyának 42, az emberszabású majmoknak 32
foguk van. 2. A fogak jobban vannak az állkapcsokhoz ersítve; gyökereik az állkapcsok
megfelel mélyedéseibe illeszkednek. 3. A szilárd
megersítés következtében a fogak nem használódnak el oly gyorsan, mint azoknál az állatoknál, melyetaek foga nincs oly szilárdan a csontokhoz ersítve, ezért nincs is szükség gyors pót
lásra. Az Erszényeseknél, Foghíjasoknál és Ceteknél az els, vagyis a tejfogazat véglegesen megmarad, a többi csoportban a fogak egy része kiváltódik. Nevezetesen kiváltódnak a metsz-,
szem- és az elözápfogak, ellenben az utózápfogak
csak a fogváltás alkalmával fej lödnek ki. 4. A
fogak sorában a munkamegosztás lényeges alakbeli 'különbségeket eredményezett. Ennek eredménye a fogak tagozódása metsz-, szem-, el-és
ntózápfogakra. A tagozódás oly jellemz, hogy a
fogképlet alapján megismerhetjük az illet emls-

Összetett gyomor). A gyomor utáni bél vékonyés vastagbélre különül e kett határán van a vak-

állatfajt.

bél,

reszttáj,

;

;

Az

E. fogsorának rövid jelölésére számsorokat
használunk s ezeket egyszeren fogsorképletnek

c j,

p I, w

marhákét

I vagy egyszerbben

a szarvas-

2123'

?2!? utóbbi képlet
számlálój ábanlev két
*^
""

3133"

azt jelenti, hogy a fels állkapocsban a metsz- és szemfogak hiányzanak. Az emlsállatok
fogazatát, a Csrös E. és Erszényesek kivételével,

a következ fogképletre

^^

vezethetjük vissza.

Az

E. idegrendszere és érzékszervei magas fejlettségkkel tnnek ki. Az idegrendszerben különösen az agyvel, Uletleg annak legfontosabb
része, a két nagy félteke, áll a fejlettség oly fokán, mint semmiféle más állatcsoportban. A nagy
agyvel részben befedi a kis agys'elt, felszíne az
Erszényeseknél és Csrös-E. -nél sima, a többi
E.-nél többé-kevésbbé gazdag tekervényhálózattal
(gyri) van borítva általában mennél értelmesebb
valamely állat, annál nagyobb és bonyolultabb
agyvelejének teker vény hálózata. Az érzékszervek közül különösen a szagló- és ízlöérzékszerv
fejlettsége különbözteti meg a többi gerincesektl.
A hallás és látás szervére jellemzk a ktUs segédszervek, jelesen a porcogós vázú fülkagyló,
mely csaka Ceteknél, Csrös E.-nél és Szirénáknál
hiányzik, fels és alsó szemhéjak, továbbá többékevésbbé fejlett pislogóhártya az összes gerinces áUatok közül egyedül az E.-nek van három
hallócsontocskájuk (l, kengyel és kalapács). A
látószerv háromféle miriggyel (Meibon-, Harderféle mirigy és könymirigy) van ellátva.
Az emésztökészülék kezdetét, a szájnyílást, brredk, az ajkak veszik körül a szájüreg alapján
található az izmos nyelv a szájüreget hátrafelé
az inyvitorla határolja, melynek közepérl a FE.-nél a nyelvcsap (uvula) csüng le. A száj üregbe
3 nyálmirigy önti váladékát, nevezetesen a fültómirigy (glandula parotis), állkapocsalatti mirigy
(gl. submaxillaris) és nyelvalatti mirigy (gl. sublingualis). A garat elején találhatók a mandolák
(tonsilla). A garat (pharynx) után következik a
nyelcs (oesophagus), mely áttöri a rekeszizmot és
a gyomorba megy át. üttóbbi bélrészleten jól különböztethet meg a gyomomyitói (cardia) és
;

;

;

;

gyomorcsukói (pylorus)
egj'szer, harántul
a.

rész.

fekv

A gyomor

rendesen

zacskó, legösszetettebb

kérdzknél, melyeknél négy részbl

áll (L

;

elül^ részébe ömlik be a májrigy kivezet csöve.
bél

A vékonyhasnyálmi-

mely a növényevknél igen nagy.

^

—
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Az B. testüregére jellemz, hogy a rekeszizom
(diaphragma) azt tökóletesen két részre a hasés meUüregre osztja. A mellüregben foglal helyet
a szíven és a nyelöcsövön kívül a lélokzöszerv
is, mely a gégefvel kezddik, a gégecsöben (trachea), majd a két tüdöcsöben (bronchus) folytatódva a tüdbe megy át. A gégefben vannak a
hangadó szervek elrejtve a gégef nyílása a
gégef edövel (epiglottis) elzárható. A lélekzésnél a
hajtóert a rekeszizom fejti ki, mely összehúzódásával és megernyedésével tágítja, iU. szkíti a

—
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az ú. n. bolyhos burok (chorion), mely az
anyaállat méhének vértl duzzadt nyálkahártyájával többé-kevésbbé bens összeköttetésbe lép.
Legkezdetlegesebb alakja a legtöbb patás állat s
a Cetek és némely Foghíjasok (pl. tobzoska) ú. n.
szétszórt méhlepénye (placenta diffusa), melynél
az allantois ugyan minden oldalról körülburkolja
az embriót, de sehol sem emelkedik felül a bolyhok fokán a bolyhok az egész felületen arányosan rendezkednek el és oly lazán illeszkednek a
méh nyálkahártyájának mélyedéseibe, hogy könymelltireget.
nyen kiszabadulhatnak. A Kérdzk számos fajáA szív két pitvarból és két kamrából áll. A test- nál (pl. szarvasmarha, antilop, szarvas) az embrió
bl jöv vér a két fels törzsöki gyiijtór (véna hosszúra nyúlt bolyhai korongalakú párnákká
cava superior) és az alsó páratlan törzsöki gyiijtér (colyledon) nyúlnak meg s már mélyebben hatol(véna cava inferior) útján a jobb szívpitvarba, nak be a méh nyálkahártyájába, de szülés alkalmajd innen a jobb szívkamrába jut, innen az- mával még mindig könnyen leválnak a méh faláután a tüdveröér (artéria pulmonalis) útján a ból, anélkül, hogy a méh nyálkahártyájának egy
vénás vér a tüdbe kerül. Itt artériássá válik s része, a hulló burok (decidua) is velük szakadna.
a bal szívpitvarba, majd a bal szívkamrába jut. Az ilyen B.-et Adeddvxita néven mogkülönbözInnen a föaorta elágazásai útján a testbe kerül tetjük a többiektl, melyeket Deciduata néven
és megfutja a nagy vérkört. A test nagy vér- szokás egyesíteni. Az utóbbi B.-nél az allantois a
körébe van beiktatva a verceérrendszer (1. o.). chorionnal együtt szorosan összen a méh nyálkaAz B. nyirokerei egy nagy törzzsé egyesülnek hártyájának egy részével, az ú. n. hulló burokkal
(1.
Nyirokérrendszer). Az B.-re jellemz, hogy (decidua). Az összenövés alakja szerint lehet a
vörös vérsejtjeik magnélküliek. Az összes E. ál- méhlepény gyürüs (pl. zonaria) és korotigalakú
landó hmérsékletek.
(pl. discoidea) az elbbi jellemz pL a Ragadozókra
Az B. kiválasztó- és ivarszervei alkotásukat és Úszólábuakra, az utóbbi a Majmokra, Rovartekintve a Csúszómászókéhoz csatlakoznak, de evkre, Rágcsálókra stb.
az B. körén belül tetemesen továbbfejldnek. A
A terhesség ideje a különböz B.-nél igen külegalsóbbrendü B.-nek, a tojástrakó Csrös eml- lönböz legrövidebb az Erszényeseknél és a Cssöknek kloakájuk (1. o.) van, mely a legtöbb Er- rös emlsöknél. Az Erszényesek újszülöttei az
szényesnél és az összes többi B.-nél eltnik, erszénybe jutnak s itt fejlödnek tovább a többi
amennyiben a gát (perineum) a húgyivarszervek E. között legrövidebb a Ragadozók terhességi
nyílását elválasztja a végbélnyilástól. A ki vá- ideje s ezeknek újszülöttei még világtalanok, ezt
lasztószervek, a vesék, a gerincoszlop két oldalán az esetet találjuk különben több Rágcsálónál is.
fekszenek. Többnyire babalakuak, de szemölcsö- Legfejlettebb fiakat szülnek a növényevk. A tersek és fürtösek, st karéjosak is lehetnek.
hesség ideje különben függ az állat nagyságától
Az B. váltivaruak. A ni ivarszervek leglénye- is; mennél nagyobb az emls, annál hosszabb ideig
gesebb része a petefészek, páros szerv. Rendesen visels így pl. az elefánt 20*/2 hónapig, a szarvas
mind a két petefészek egyformán van kifejldve, 9-ig, a házi kutya 9 hétig, a macska 8 hétig, a
azonban a Csrös emlsök egyik petefészke csö- házinyúl 30 napig s az egér 21 napig terhes. Az
kevényes. méh többnyire egyszer, de lehet két- újszülöttek száma, tekintettel az emlk számára,
rekesz, kétszarvú, st ketts is. A hím ivarszerv a nagyobb E.-nél 1—2, a több emljíieknél azonaz B.-nél meglehetsen egyforma alkotású. Leglé- ban már több, legnagyobb az újszülöttek száma
nyegesebb része a hímcsirasejteket termel páros a Rágcsálóknál ós a Disznónál.
here, melyre joUemz, hogy a Csrös emlsök.
Az B. nstényei flatalaikat bizonyos ideig az
Elefántok és bizonyos Rovarevk kivételével ere- emlikben a szoptatás idtartama alatt képzd
deti helyüket elhagyták s állandóan vagy leg- tejjel táplálják. Az emlk nagy, fürtös br mirialább a párzás idején a testüregen kívül lév gyek, amelyek váladékát 1 (Cetek nagy része.
herezacskóba ereszkedtek le. A here kivezet csa- Disznók, Kérdzk,, 2 (ló), 5-6 (Ragadozók,
torna i a vas deferens és a mellókhere. A hím több rágcsáló) v. még több (növényev Cetek,
ivarszerv függelékei az ondóhólyagok, a Cowper- Elefánt, Erszényesek, Femlsök) a csecsbimbón
féle mirigy és a prostata (1. o.).
nyíló vezetéken ürítik ki csak a Csrös emlsökA Csrös emlsök tojásokat raknak az Erszé- nek nincsenek csecsbimbói. Az emlk száma a magnyeseknél az embriók csak rövid ideig maradnak zatok számához képest 1 7 pár között változik,
az anyaméhben, idétlenül megszületnek s további általában minden újszülöttre 1 pár eml esik. Minfejldésük az erszényben megy végbe a méh- dig a hasoldalon vannak s ha nagyobb számnak,
lepényes emlsöknél (Placentalia) a bolyhos burok a melltl az ágyékig húzódnak páros hosszú sor(chorion) és húgytöml (allantois) bolyhaiból, me- ban (Ragadozók, Rágcsálók, Disznó), ellenben ablyek a méh falának nyálkahártyájába nnek be, ban az esetben, ha számuk kisebb, a melltájra
méhlepény (placenta) fejldik ennek segítségé- (Orrmányosok, növényev Cetek, több Félmajom,
vel táplálkoznak az embriók, melyek tovább ma- Kézszárnyuak, Femlsök) v. az ágyéktájra (Ló,
radnak az anya testében és kifejldött állapotban Kérdzk, Cetek túlnyomó része) szorítkoznak.
születnek meg. A méhlepény nem egyéb, mint az Az Erszényesek emli az erszénynek nevezett
embrió savós burkával egybenött húgytöml (al- hasoldali zacskóban vannak.
lantois),

:

;

;
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;

;
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;
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Az E. szen'ezetüknél fogva kiválóan szárazföldiek s csak a Cetfélék és Uszólábuak viziek, de
azért a szárazföldiek között is van olyan, mely
táplálékszerzés céljából vizekben tartózkodik
(Nidra, hód, vizicickányj. A Kézszámyuak a leve-

Bmmánuel

idszakban érik

el virágzásuk tetpontját s az
oligocénban teljesen kivesznek. Az slénytan
szempontjából legfontosabb a Pofások rendje,

amelynek 43 teljesen kihalt családja ismeretes.
Ezután következnek a Ragadozók 16. az Erszé-

repdesnek. Sok emls fákra mászik vagy fá- nyesek 9, a Foghíjasok és az Allotheria-rend
kon él, mások barlangokba, vagy a föld alá vonul- 8 8, a Rágcsálók rendje 7, a Rovarevk és Félnak. Vannak kizárólagos növény- v. pedighúsevók, majmok 4 4, a TUlodontia-nem 3, a Cetek 2, s
de vannak mindenevk is legnagyobb részük nap- végül a Fóen\lsök, Szirénák és Csrös emlsök
paü, néhány azonban éjjeli áUat. A fajok egy 1—1 teljesen kihalt családdal. Mindössze két
része téli álinot alszik, mint pl. a Denevérek, sok olyan rendet ismerünk (Chiroptera, Pinnipedia),
Rágcsáló, Rovarevó és Ragíiiozó, s a téli alvá-st amelynek minden családja hagyott hátra nap^
bizonyos fokú megkövéredés elzi meg. Vagy jainkig utódokat.
brodtüowi. Brehm-Méhe'y, Ax állatok Tilága, I— m. kfit.,
egyenként, v. párosával, v. pedig családokbím,

gben

—

—

;

Budapest ]901— 903

Brehnis Tierlebea, IV. kiad., kiadta:
;
10. köL, Leipsig 1918 ; Weber M., Die
1904; Jaeckel 0.. Die Wirbeltiere, Berlin 1918 ; Plower-Lydekker, An introdaction to the stndy
of Mammais líTin? and extinct, London 1891 ; Hannsworth,
Natnral Hi=tory, London 1910 : Bchreiber, Die SSagetíere,
Brlang. u. Jjeipaig 1775—1853, 7 köt, 5 kiad. ; Geotfroy
Salnt-Bilaire és (^vier, Histotre natarelle des Mainmiíéres,
Paris 1819—842, 7 köt.; Temminck, Monographies de mammalogie. Leid. 1825 il ; Pischer, Synopsis mammaUum,
Stuttgart 1829— SO; Blasios. Naturgeschichte der SSngetiere DeutecUands, Braanscbweig 1857 ; Vogt and Specbt,
Die SSogetíere in Wort and Bild, MOnctaen 1884 ; Cope,
The Vertebrata of the tertiaty rormations ot the West,
Washington 1884: Giebel, Die Singetiere, Bronns iKlassea
und Orlnangen d. Tierreichest, Leips. 1874. folytatja Leche;
Plower, Biol. in die Osteologie der Blagetiere, Leipa. 1888
Gandry, Die Vorfahren der Singetiere in Bnropa, Leípzig
1890; Lydekker, Geographical history of mammiús, Cambridge 1696, nemébe ford. Biebert, Jen« 1897; W. L.
és L. Sclater, The geography of mamnals, London 1899

csapatokban élnek, rendesen egj' v. több hím ve- lar Btrassen 0.,
zetése alatt egj-esek vándorolnak.
SXap^ere, Jena
;

Földrajzi elterjedésük majdnem általános s nedéli sziget kivételével az egész Földön ta-

hányi

lálunk E.-et, de csak igen kevés a kozmopolita ; a
mérsékelt és forró égövben a nemek és fejk
száma nagyobb, mint a hideg övben. Legsajáto.-^abb a neotropi, madagaszkári és ausztráliai snbregio Emlsvilága a Csrös emlsök mindanynyian s az Erszényesek legnagyobb része ausztráliai, a Félmajmok madagaszkárlak. a Foghíjasok legtöbbje délamerikai. A kihalt E. legrégibb
maradványait a triász fels rétegeibl ismerjük s
ezek Erszényesek voltak, sót a jurakorból is csak
Erszényeseket ismerünk, mig a többi E a harmadkorban jelentek meg s legelbb a Páratlannj- Trone^tsart, Catatof^ mamniaUnm tam Tireatiam quam
júak, Párosujjúak. néháüQy Ragadozó, Rágcsáló és fossilioa, Berlin 18;>7— 99, 6 rósa, Bnpplement 1905.
Kézszámyú. Késbb a Párosujjúak száma növeEmma, 1. (Imma), a monda szerint N. Károly
kedik, mig a Páratlanujjúaké csökken. A dilu- leánya, ki állítólag Einhard-dal (1. o.), N. Károly
viumban végre most él fajokkal is találkozunk. történetírójával titkos házasságban élt. Azt meA jelenben ismert emls fajok számát mintegy sélték, hogy Emma kedvesét a vállain vitte éjjel
7000 élre és 4500 kihaltra becsülhetjük ; arány- az udvaron keresztül, nehogy a frissen esett hó
lag legnagyobb a Rágcsálók száma.
kedvesének árulója legyen: a császár azonban
Az E.-et manapság a következleg osztályoz- szemtanuja volt e jelenetnek és a szeretknek
zak:
megbocsátott Valószínleg az szolgáltatott alkalA) Méhlepény nélküliek (Aplacentalia).
mat e monda keletkezésére, hogy N. Károly leánya,
I. alosztál y Ma dárh ü celyüekiOrif tiiodelphia).
Berta, Angílbert költvel titkos házasságban élt.
Külön hüvelyük és emljük nincs; kloakájuk V. ö. May. Die Behandlungen der Sage von Eginvan ; tojásokat raknak ; erszénycsontjuk van.
hard u. E. (Berlin 1900).
I. rend. Csrös v. kloakás emlsök (Monotre2. E. Addheid Vüma
Terézia, Németalföld
mata).
királynje, szül. Arolsenben 1858 aug. 2. Atyja,
U. alosztály Kethüvelifliek (Diddphia). Hü- György Viktor, Waldeck és PjTxnont hercege, III.
velyük ketts ; méhlepényük nincs ; emljük és Vilmos, Németalföld agg királyához adta nöüI
erszény csontjuk van.
1879 jan. 7. E házasságból született Vüma trónErszényesek (Marsupialia).
2.. rend
örökösn (1880 aug. 31.). Az 1884-iki új alkotmány
B) Méldepénye-sek (Placentalia).
Emmát jelölte ki kormányzónak, férjének esetleIII alosztály
Ecfyhüvdyüek (Monoddphia). ges elhalálozása esetére, s miután Vilmos király
Hüvelyük egyszer, páratlan; méhlepényük ée 1890. elmebeteggé lett, E. nov. 20. csakugyan átemljük van ; erszénycsontjuk nincs.
vette az ország tiralkodásáí. III. Vilmosnak 1890
3. rend Cetek (Cetacea).
nov. 23. bekövetkezett halála óta kiskorú leánya,
4.
Szirénák (Sirenia).
«
Vilma királyn nevében vitte Németalföld kor5.
Patások (Ingnlatu).
«
mányát Vilma nagykorúságáig (1898 aug. 31.).
6.
Foghíjasok (^iiteníato;.
«
Emmaakna, Salgótarjánhoz tartozó bánya7.
Rágcséilók (Rodentia).
«
telep, Nógrád NTuegj'e fúleki j.-ban.
8.
Rovarevk (Insectivora),
«
Eánm-án (ejtsd: ón). 156 km. hosszú folyó Svéd9.
«
Ragadozók (Camivora).
ország D.-í részében. A smálandi magasföldtl
10.
Börszámyuak (Dermoptera).
«
K.-re 292 m. magasan ered. útja közben tav. kká
II.
«
Denevérek (Chiroptera).
szélesedik ki, Ilyen tavak pl. a Römmen, Rynin12.
Femlsök (Primates).
gen stí)., számos vízesését ipari célokra használEzekhez járul még két teljesen kihalt, kezdetle- ják fel. Paskallavik és Mönsterás között ömlik a
gesfejlettség rend(^r<Zfoí//>;í/ia,.á/Zo<//eria>, ame- Kalmarsnndba.
lyek a triászban jelennek meg, a kréta- és eooénEmmánael, férfinév, 1. Emánud,
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Emmanuel Papa, görög szabadságharcos, szül.
Serresben 1772., megh. 1817. A múlt századelején, mint a török kormányzóság bankára, jótékony
befolyást gyakorolt a görög keresztények sorsára, de 1817. Jusznf basával történt meghasoniása miatt Konstantinápolyba távozott, hol nemsokára tagja lett a «Filike Hetairia» nev titkos
szövetségnek és magára vállalta a macedóniai
felkelés szervezését, eközben azonban hirtelen
meghalt. Egy milliónál nagyobb összeget áldozott
fel a szabadság ügyéért 1843. az athéni alkotmányozó gylés, mint a szabadság elharcosának,
^érdemeit a képviselházban emléktáblával örökítette meg. V. ö. Phüippides, Über den Aufstand
Macedoniens im Jahr 1821.
Emmausz, az a helység, hová Lukács evangélista szerint (XXIV, 13) Krisztus feltámadása
után két, halálán bánkódó hívét elkísérte. Ujabb
idben e helységet három különböz ponton keresik: Amvds-han, melynek másik neve Nikopolisz volt, hat óra járásnyira Jenizsálemhez
Kubébe-hen, egy kis, jelentéktelen helységben,
mely körülbelül három órányira van Jeruzsálemhez és Kalonich-ben, mely szintén ennyire van
ahhoz. Mind a három helységnek megvannak a
maga hívei, de határozott bizonyságot egyik mellett sem tudnak felhozni. V, ö. Buchberger,
;

Kirchl. Handlexikon (I. 1286).
Emme,; két folyó Svájcban

Emmer

neikest tisztelte

sének K. e. 550 körül megdönuralmát és maga foglalta
;

tötte Phalaris zsarnoki

el a trónt. Legkiválóbb volt Theron (488—472),
a kit olympiai gyzelméért Pindaros két ódában
is megénekelt. Fiát, Thrasydaiost, kegyetlensége
miatt a nép 470-ben elzte.

Emmensit, Emmens által New-Yorkban

fölta-

robbanószer. Sárga, szagtalan, szivacsos
anyag, fajsúlya 1"47. Az E. pikrinsavból, kénsav-

lált

ból és

ammoniumnitrátból

áll.

Emmenthal (Emme völgye), Bem svájci kanton
egyik vidéke Luzern határán, mely Signau (322
km.« ter., (i9io) 25,132 lak.) és Trachselwald (190
km.* ter. és (i9io) 24,410 lak.) járásokat foglalja
magában. Fels részeiben legelkben gazdag hegyek (a 2199 m. Hohgant a legnagyobb) takarják
itt a völgyek nagyobbára keskenyek ós meredek
falúak. Folyóinak, az Emmének és Hsnek egyesülésénél völgyei kiszélesednek ; a fenyerdk és
legelök helyét rozs- és lenföldek, lombhullató fák
és gyümölcsösök foglalják el. A lakosok ffoglal-

kozása a marhatenyésztés, amelyhez a mélyebben fekv részeken a földmívelés, gyümölcstermesztés, vászon- és óraipar járul a fels részeiben készítik a híres E.-i sajtot (1. o.). Fhelye
;

Langnau.

Emmenthali sajt. Már a XV. sz. óta ismeren keménysajt, jelenleg nemcsak Emmen-

tes, ú.

1. a Nagy-E. a thalban, de Algauban, Németországban, AmerikáBerner Oberlandban 1600 m, magasban erd, ban stb. is készül és pedig le nem fölözött tehén-

Emmenthalon Burgdorfnál elhagyja tejbl. Malomkalakú, 80—100 cm. átmérj, 10magas hegyes vidéket, szigeteket fog köiiü és 15 cm. vastagságú és 50—100 kg. súlyú. Rende-

átfolyik az

a

:

;

73 km.-nyi hosszú folyás után Solothum alatt az sen 4— 5 hónapos korában adják el, de legjobb ízét
Aaroba torkollik. Völgyében gondos földmívelés, csak egy éves korában nyeri. Svájcban 100 lit. tejállattenyésztés folyik, a sajttermelés (enmienthali) bl,8
9 kg. nyers E.-t kapnak, mely az érés alatt
kiviteli helye Langnau.
2. A Kis-E. v. Wald- még 0"8— 0"9 kg.-ot veszít. Ára ugyanott 100 kg.
emmen, a Reuss baloldali mellékvize, 60 km. után 150—170 K. A kereskedk príma, szekunda
hosszú, Luzern alatt torkollik. Homokjából régeb- és silány E.-t különböztetnek meg, de csak a két
els osztályút exportálják. A jó E. a metszésnél
ben aranyat mostak.
Emmeleia, a görög tragédiában elforduló nem törik vagy reped, és csak kevés borsónagytáncnak elnevezése. Egy faja a kardtánc (^totcrjiá;). ságu lyukat (szemet) tartalmaz a rossz E.-ban
Emimenagóga (gör.), olyan orvosi szerek, me- egyáltalában nincsenek lyukak, vagy kevés, de
lyek a havi vérzést megindítani v. elsegíteni nagy lyuk, vagy végre nagyon sok, de kis lyuk
tudják a méh véredényeinek tágításával, mint a van a metszésnél pedig reped és törik.
Emmer, a Weser baloldali mellékfolyója; a
drasztikus hashajtók, sáfrány, sabina, forró fürdk, mustáros lábfürdk, vagy a méhösszehúzó- Teutoburgi erdben ered és Emmernnél egyesül.
dások megindításával, mint az ergotin és hydras- Hossza 52 km.
Emmer Kornél, jogtudós és politikus, szül.
tis készítmények. Ez utóbbiak a már megindult
méhvérzést késbb csillapítják, ugyancsak a Nagyszombatban 1845 máj. 3., megh. Mödlingméh összehúzódásainak kiváltásával. Magzat- ben 1910 júl. 20. 1865-ben bírósági szolgálatba
lépett, 1875— 81-ig Nagyszombat város képviúzkül is használják ket.
Emmeudingen, az ugyanily nev járás szék- selje volt, de 1882. megint visszatért a bírói
helye Freiburg badeni kerületben, 15 km.-nyire pályára és budapesti kir. ítéltáblai, 1890. pedig
breisgaui Freiburgtól, az Elz közelében, vasút kúriai bíró lett. 1896-ban ismét képviselvé vámellett, (i905) 7533 lak., kenderfonással, papir-, lasztották. A szabadelv párt 1898 dec. 6. tartott

—

—

;

;

b

szivar-, sörgyártással,

mú-

és fürészmalmoücal.

értekezletén volt az egyetlen, aki az ú. n. Tiszalex ellen felszólalt, azután a pártból ki is lépett,
kilépésével a disszidensek sorát nyitva meg. Többet nem vállalt mandátumot és csak a tudomány-

Jakab és II. Károly örgrófok
szobrai láthatók. E.-nél, amely Hochberg grófságnak volt székhelye, 1796 okt. 19. Károly fherceg megverte Moreau francia vezér hadait ós e
gyzelmével kényszerítette, hogy a Rajnán voVárosházában

III.

nak élt. Ehiöke volt a Magyar Filozófiai Társaságnak is. Több jótékony célú alapítványt tett.
Számos cikkén kívül önálló munkái .4 /w^án

nuljanak vissza.

Emmenia

:

menstruációt, havi vérzést peres eljárás reformja (Magy. Jogászegylet! Értekezések, Budapest 1883); Törvényjavaslat a
jelent.
Emmenidák, srégi szicíliai görög család Ak- S2!ób€liség, közvetlenség és nyilvánosság elvein alarágásban (ma Girgenti), mely Oidipus fiát, Poly- pulandó polgári törvénykezési rendtartás tárgya(gör.),

I

:

1

I

—

Emmeran

—
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Emona

ban (u. 0. 1885), amelyet Pauler igazságügjTnm.
megbízása alapján végzett külföldi tanulmányútja eredményeképen készített. A Référé-rendszer
és magyar alkalmazása (u. o. 1887). Munkáit öszszegyüjtve Dr. E. K. beszédei és dolffozatai címen
Nagy Ferenc szerkesztésében a Ma^ar Jogász-

sertésorbánc elleni védszérumot készített. Irodalmi dolgozatai a higiénia, bakteriológia, szerológia körébe tartoznak, nagyobb gyjtmunkákban (Pettenkoffer és Ziemssen) a higiéniai részt
írta. 1888 óta rk. professzor a müncheni egyetemen.

egylet adta ki (Budapest 1912, 2

bach.

Emmeran,

szent,

k.).

a legenda szerint poitiers-i

Emmerpach,

svájci könyvnyomtató, L

Ámer-

Emmetropia (gör.), a rendes szabású szem fény-

püspök volt, aki Pannoniába indult, hogy a pogány törése t. i. emmetropiás az olyan szem, mely a
avarokat keresztény hitre terítse, do Theodo messzeségbl jöv fénysugarakat alkalmazkodás
herceg rábeszélésére Bajorországban maradt, ahol nélkül az ideghártya sárga foltján gyjti össze,
715. megöletett. Vándor hittérít volt, aki egy- tehát olyan, mint valami pontos optikai szerszám.
ideig Eegensburgban mködött, ahol ereklyéit Az B.-s szem közelre is jól lát, amíg az alkalmazmáig rzik s mint a bajorok apostolát tisztelik. kodása jó, vagyis míg az öregkori alkalmazkodási gyengeség be nem áll. L. Fénytörés rendV. ö. Riezler, Gesch. Bayems, I. (Gotha 1878)
;

Hazick, Kirchengesch. Deutschlands, 1. (2. kiadás
Leipzig 1897).
Emmerich, egészen hollandi külsej város Düsseldorfporosz kerületben, 3'5 km.-nylre Hollandia
határától, a Rajna jobbpartján, vasút mellett, termékeny síkságon, (1910) 13,425 lak., vasöntövel,
kémiai gyáraival, br-, kefe-, likr-, dohány- és
szivargyártással, rlmalmokkal dohánytermesztéssel és marhatenyésztéssel jelentékeny dohány-,
kávé-, vaj-és sajtkereskedéssel. 1907-ben több mint
25 millió t. árú érkezett ide a Rajnán. Aldegundtemploma a XV. sz.-ból nagy gót épület a XII.
sz.-ból való Münsterben megtekintésre méltó kripta
és Willibrord ereklyeszekrénye látható. A VII.
sz.-ban alapított város 1402. a Clevei hercegséghez, 1609. Brandenburghoz került: 1672. elfoglalta XIV. Lajos ós erdítményeit leromboltatta.
1806-ban Muratnak hódolt, 1815. visszakerült Poroszországhoz.
Ehnmerich, l.Amm Katliarine, apáca, született
Flamskeben, Koesfeld mellett, 1774 szept. 8.,
megh. 1824 febr. 9. Arról nevezetes, hogy 1812-tl
haláláig mint stigmatizált magán viselte Krisztus
sebhelyeinek hasonmásait, melyekbl nála minden
pénteken vér serkedt. Extatikns víziói voltak,
amelyekrl Brentano Klemens,Das bittere Leiden
unseres Herm Jesu Christi (utolsó kiadása Stuttgartban 1896. jelent meg) cím könyvében, továbbá
szz Mária és Jézus Krisztus életérl megírt posthumus mveiben számolt be. V. ö. Schmöger,
Das Lében der gotLseligen A. K. E. (2. kiadás, 2.
kötet Freiburg 1872—73, egy kötetes kivonatban
2. kiadás 1896).
2.
E., Rudolf, német higiénikus profeszszor, szül. Mutterstadtban, Rheinpfalz, 1852 szept.
29. Münchenben tanult ; tanuló korában részt vett
a német-francia háborúban. Azután Pettenkoffer
intézetébe került, ahol az egészségtelen víz hatását, 1878. Madeira szigetén a kolerát tanulmányozta. 1878-ban Lipcsében az egészségtani tanszék mellett- tanársegéd lett, egyszersmind egy.
magántanár. 1880-ban Lissabonba hívták és ott
egy tápszervizsgáló intézetet rendezett be a város
számára. 1881-ben Münchenben Pettenkoffer tanársegéde lett. A bajor kormány 1884. a nápolyi,
1886^ palermói kolera tanulmányozására küldte ki,
melynek f-redményeként E. megállapította, hogy a
kolera tünetei voltaképen salétromsavmérgezésen
alapszanak. Ezen E.-féle nitritteória még ma is
tartja magát. E. Behringgel egyidejleg, de tle
függetlenül egy diftériagyógyító szérumot és egy
:

;

;

ellenességei.

Emminghans,

1.

Arwed, német nemzetgazda-

sági író, szül. Nieder-Rosslában, Apolda mellett,
1831 aug. 22. Magas Villásokat viselt biztosító
intézeteknél. 1866— 73-ig a karlsruhei megyete-

men

a nemzetgazdaságtan tanára is volt. Sok,
biztosítási üggyel foglalkozó mvet írt.

fleg a

E.,

2.

orvos, szül. Weimegh. Freiburgban 1904

Hermann, német

marban 1845 máj.

20.,

17. Tanulmányait Göttingenben, Jenában,
Bécsben és Lipcsében végezte. Orvosi oklevelét 1870. nyerte el. 1880-tól Dorpatban mint a
febr.

pszichiátria rendes professzora

mködött, 1866—

1902-ig ugyanilyen minségben Freiburgba hívták számos kisebb szakmunkáin kívül 1878. kiadta: AUgemeine Psychopathologie zur Einfuhrung in das Stúdium der Geistesstörungen (Leip;

zig)

cím

nagyobb munkáját.

Emmonit (ásv.), mésztartalmú stroncianit;

Mas-

sachusetts államban IS^/o CaCOj-mal.
Emmonsit (ásv.), vékony sárgászöld pikkelyek.
Pontos kémiai összetétele ismeretlen víztartalmú
:

Termhelye Tombstone (Arizona).
Emnedzár (Emnedzur), Attila egyik fia, ki a

vastellurit.

netádi ütközet után t^tvérével, üzindurral vagy
ültzindurral együtt egy
csapattal a parti
Dáciában az Utas, Hiscus és Almus folyók környékét, vagyis a mai Bolgárország njugati részét
szállta meg Viddin, Nikápoly és Szisztova táján.

hn

Emóció (lat. emotio) a. m. felindulás.
Emóciós neurózis (gör.), 1. Indulatneurózis.
Emodin,Ci5H,oOj összetétel trioxiantrakinon.
Csekély mennyiségben a rebarbara-gyökér, szennalevél és aloef éleségek alkotórésze. Narancsvörös
szín kristálytk, 2030-on olvad. Híg ammóniaoldatban cseresznyepiros oldattá oldódik.

E-moll (ol. mi minre, franc, mi mineur, ang.
E. minor), zenei hangfaj, eljegyzése egy ^, hangzása e, fis, g, a, h, c, dis, e, mint akkord e, g, h.
:

Emollientía,

1.

Lágyító szerek.
(lat.) a. m. elny, haszon

Emolamentum

emolumenta, bevételek, mellékjövedelmek.
Emona, ókori római város Fels-Pannoniának
Ny.-i részén, a mai Laibach helyén valószínleg
már Augustus adta meg neki a kolónia jogát,
azért nevezték a régi írók Júlia B.-nak. Késbben E.-t és határát Pannoniától elválasztották
és Itáliához csatolták. Laibach süppedékes határában most is számos római régiséget találnak,
melyeket a városi múzeumba helyeznek.
;

Emotio

Emotio

478

m.

—

Empiéma

Mveit költi formában

írta meg, összesen 450
verssor maradt fenn tle. Tanának két fpontja
a keletkezés teóriája és az elemek tana. Keletkezés és elenyészés nem egyéb, mint az anyagoknak összekeveredése és szótválása. Az elemeket
a szerelem egyesíti, a viszály pedig szétválasztja.
A keletkezés és enyészés korszakai örök rendben
követik egymást. Minden anyag a négy alapelemÉmoucliette (franc, ejtsd: emusett), védháló, bl áll tz-, leveg-, víz- és földbl. Állítólag
melyet nyáron a lóra borítanak, hogy a legyek fedezte fel a fülben a labirintust, melynek fontos
ellen megvédjék.
szerepet tulajdonított a hallószerv mködésében.
Émoacboir (franc, eitaá: emusoár), légycsapó. V. ö. Scina, Memorie sulla vita e la filosofla di B.
Emovci, adók. Pozsega vm. pozsegai j.-ban, (Palermo 1813) Lommatsch, Die Weisheit des
u. p. ós u. t. Po- E. (Berlin 1830)
(1910) 264 horvát-szerb lakossal
Gladisch, E. und die Ágypter
(Leipzig 1858)
zsega.
Bidez, La biographie d'B. (Genf
(lat.) a.

Emoti vitás,

felindulás.

való hajlandóság.
Olyan embereken látszik, akik csekély ingerekre
a kedélyeiét hullámzásával válaszolnak, ilyenkor
kipirulnak vagy elsápadnak, lélekzésük, hang- és
taglejtésük megváltozik, arcjátékuk élénkül, kifejezbbé lesz, gyakran szenvedélyesekké válnak.
E.-a nagyobb, mint a férfiaké.
A
felindulásra

nk

:

;

;

;

;

Emoy, 1. Amoy.
Ernd, nagyk. Borsod vm. mezöcsáti j.-ban,
(1910) 3067 magyar lak., vasúti állomás, posta-, tá-

1894).

víró- és telefonállomás.
Tamás, hírlapíró, szül. 1888. Berekbö-

szikek szabadszirmú családja a Sapindales sorozatban. 4 faja van 3 génuszban. Viráguk egy-

szörményben, Bihar vm. A jogot Nagy- Váradon
végezte s u. o. a Nagyváradi Napló munkatársa.
jelennek meg fváKölteményei és cikkei
rosi napi és heti lapokban. Egy költeményciklusa
a Nagy- Váradon kiadott Holnap c. antológiában
jelent meg, egy másiK pedig a Nyugat 1911.
antológiájában; egy költeménykötete külön is

ivarú, sugaras, többnyire 2—3 tagú, termésük
csonthéjas. Örökzöld hangatermet, apró cserjék,
talakú levelekkel, melyeknek alsó oldalán mély
barázdák vannak. Legelterjedtebb az Empetrum

*

Ernd

srn

Empereur (franc, ejtsd: aínp'rör) a. m. császár.
Empetraceae (növ.), Mámorkafélék, a két-

(1.

0.).

Empetrum

L. (növ.), mámorka, az Empetraceae család génusza. Egyetlen faja az E. nigmegjelent.
rum L. (varjú- v. tzegbogyó), sarkköri tájak, toEmödy DáwieZ,jogtanár, szül.Alsófügeden 1819 vábbá havasok tzeglápjain otthonos, apró, öröknov. 13., megh. Sárospatakon 1891 ápr. 13. Részt zöld cserje. Fekete, csonthéjas bogyójával festevett 1848. az ifjúság márciusi mozgalmaiban, nek, még pedig timsó val vegyítve tartós csemajd a kormány a népfelkelés szervezésével bízta resznyepirosra. Ize savanyú, Észak-Európában és
meg, 1849. pedig a nemzeti kormány hivatalos Kamcsatkában úgy nyersen, mint elkészítve eszik,
lapját, a Közlönyt szerkesztette. A szabadságharc sok belle állítólag megrészegít ott ital készítéután mint ügyvéd és hírlapíró mködött. Munka- sére használják.
Empfing, fürd, 1. Traunstein.
társa volt a Pesti Divatlap-, Pesti Hírlap-, Magyar
Emphasis, 1. Emfázis.
Néplap- és a Pesti Naplónak. 1863-tól haláláig
Empliysema, 1. Emfizéma.
a sárospataki jogakadémia tanára volt.
magyar
Emipbyteusis, 1. Örökhaszonbérlet.
rnagánjog tankönyve c, mvet halála után fia adta
Empidae Lair., táncos legyek. Közönségeki (Sároppatak 1892).
Empaisztika, a régi görögöknél a fémbl tré- sek s esténkint rajokban ide-oda szoktak röpködni.
belt munkát elállító eljárás, mely a fémlemez- Hazánkban is él e légy családból sok faj. Leginnek tökéletesebb, részletesebb kimunkálását jelen- kább ragadozó életmódot folytatnak, miáltal hasztette.
nosak, csak néhány faja szívja a virágok méz(franc, ejtsd: ampaS a. m. arasz) az szer édes nedvét, de ezzel sem okoz kárt. Lárelöindiai francia gyarmatokon használatos hosz- váik a földben él hosszúkás, gyrzöttséget jól
feltüntet lábatlan nyüvek.
szuságmérték
\ asztam, körülbelül 26 cm.
;

A

Empan

;

=

Empaszma

(gör.),

Empiéma (empyema,

hintpor.

Empéchemeni (franc,

ejtsd:

ampesmaS), aka-

dály.

:

;

Empecinado, Jüan Martin Diaz el, don, szül.
1775., megh. 1823. A franciák elleni szabadságharcok és az 1820-iki spanyol forradalom egyik
legelszántabb hse, kit IV. Károly király marsallá
nevezett ki, megengedvén, hogy családi neve helyett szülhelyének fekete földjérl származó
gúnynevét (E. a. m. szurkos) használhassa. 1815.
azonban számzték. Az 1820-iki forradalom alatt
Valladolid parancsnoka és Zamora kormányzója
volt.

gör.) genyedtség a test
a mellhártyaürben (pyothorax, genymellüség) a szívburokban az orr melléküregeiben;
az állcsonti öbölben (Highnior-barlang), a homlok
és éköbölben az izületekben (piarthros). A kifakadt genymell (B. necessitatis) akkor jön létre,
ha a genyedtség a mellhártyaürben úgy megszaporodik, hogy a mellkas falát áttörve csinál utat
magának. A lüktet genymell (B. pulsans) úgy
keletkezik, hogy bizonyos körülmények közt a
mellhártyaürben lev genyedtségre átterjed a
szív lüktetése. Az E. gyógyítása a geny elvezetése útján történik és pedig vagy a természetes
levezet csatornák kitágítása útján (orr melléküregeinél) vagy új nyílások készítése által (bordaki metszés, izületmetszés, arthrotomia). A kifakadt
genymell (B. necessitatis) gyógyítása az üreg megszüntetésére törekszik vagy úgy, hogy az összezsugorodott tüdt iparkodik kitágítani a lobos ter-

üregében

A restauráció alatt kivégezték.

Empedokles, görög orvos és filozófus, szül.
Akragasban, Szicíliában, élt 450 körül Kr. e. Polgártársai eltt nagy hírben és tekintélyben állott,
mint orvos, jós, pap és csodatev; bejárta SzícUia és Olaszország városait. A monda szerint az
Aetnába ugrással vetett volna véget életének.

;

479

Empira
mékek

eltávolításával (tüdlehámozás, Delorme)
közelíteni a bordák kiirtása

vagy a mellkasfalat
árán.

Empira (gör.), égó áldozat, melynek lángja irányából a jós jövendt mondott empiromancia, tzbl való jóslás, melyet elször állítólag Amphiaraos tanított.
Empire (franc, ejtsd: am pír) a. ra. m^om, birodalom, császárság különösen az I. Napóleon (le
premier B.) és a III. Napóleon (le second E.) alatti
császárságot értik rajta l'E. c'est la paix, «a császárság a békea mondás Napóleon Lajos 1852 okt.9.
Bordeauxban tartott beszédébl származik le BasB. a keletrómai birodalom késbbi korában (Kr. u.
476 után); le H.-E. a római bírod, neve 476-ig le
Saint-E.: a német-római szent birodalom.
Empire Day (ang., ^tsd: empejr dé), birodalmi
ünnep Nagy-Britanniában és gyarmatain 1902.
Earl of Meath indítványára hozták be, akkor Viktória királyné születése napján, máj. 24. tartották.
E napon iskolai szünet is van. Célja, hogy az
összes brit birtokokon az ifjúságba beleneveljék
az imperialisztikas állameszmét.
Empirema (gör.), oly tétel, melynek igazsága
nem okoskodás útján, hanem csak a tapasztalat;

;

:

;

:

;

:

;

ból bizonyítható.

Empire-stilus (ejtsd: ampír, franc, a. m. császárság), a mvészetnek az az iránya, mely a már
XVI. Lajos francia király korában mindinkább
érvényesül klasszicizáló törekvések és a francia
forradalom hangulatának folj tatásaképen I. Napóleon császársága alatt fejldött ki, a mvészet
és fleg a mvészi ipar minden ágában, st a ruhaviseletben is uralkodott és Franciaországból kiindulva, a XIX. sz. els felének mvészetére igen
ers befolyást gyakorolt.
elve az antik mvészet emlékeinek szigorú utánzása. Az építészet
és iparmvészet terén Percier Charles és Fontaine Pierre-Jjouis a vezet mesterek, a festészetben Dávid Jacques-Louis befolyása dönt. (L.

F

—

Emploi

és tanítják. A legkövetkezetesebb
B.-a már szenzualizmus (1. o.). Kant is
azt tanította, hogy csak a lehetséges tapasztalat terén ismerhetiink meg valamit, de magának
a tapasztalatnak létrejöttéhez formák szükségesek,
melyek nem a tapasztalatból származnak. Kant
rendszere egyrészt a megismerés tárgj'ait tekintve,
másrészt a megismerés eredetét illetleg racio-

meg

tották

Hume, az

nalizmus

Más

0.).

(1.

értelemben vesszük

a

ha azt jelezzük vele, hogy a tapasztalat körén kívül nincsen megismerni való tárgy. L. még
szót,

Filozófia.

Empiroform, kátrány

és formaldehid kondenszürkésbarna, oldhatlan, enyhe
szagú sebhintpor.
Empis (ejtsd: ampi). Adolphe, francia drámaíró,
szül. Parisban 1795 márc. 29., megh. u. o. 1868
dec. 11. Számos opera- szöveget, drámát és vígjátékot frt, jobbára mások társaságában, amelyek
között a Lambert Symnel, ou le mannequin politique (1826) L'agiotage ou le métier á la mode

zációs terméke

;

;

(1835); Lord Novart (1836); JuUe (1837); L'héritiére ou un coup de partié (1844) ctmüek a leg-

nevezetesebbek.

Fmve

:

Les femmes de Henri

VIII, scénes historiques (1854, 2 köt.), Shakes-

peare modorában. Színmüveinek válogatott
teménye Théáfre (Paris 1840, 2 köt.).

gyj-

:

Emplacement (franc,

eijtsd:

amplászman),ágyu-

sánccá átalakított gátak, terephullámok stb,
Emplastram, 1. Tapasz.

Emplektit

(ásv.),

rombos rendszerbeli vékony

oszlopokban kristályosodó ásvány, vegyi összetétele
CuBiSj. Szürkés ónfehér. Kem. 2. Töm.
6*5. Rézbánya. Szászország (Schwarzenbcrg),Chile
:

(Copiapo).

Emplekton
rómaiak

által

(gör.), a falazásnak már a régi
alkalmazott az a neme, mikor

vastagabb falaknál

— azoknak

—

küls

és

bels

ol-

Francia mvészet.) AzE. legújabb mvészetünkre
is

hatást gyakorolt.

Empíria, 1. Tapasztalat.
Empiricus, 1. Bextus EnipiricusEmpirikus, ami a tapasztalafra van alapítva
(1. Tapasztalat), tapasztalati. Ellentéte a racionáértelemben, hogy vannak ismelis, abban az
retek, melyek a tapasztalatot megelzik, tle
egészen függetlenek. De E.-t szkebb értelemben is
használják, jelenti az egyes, véletlen tapasztalatot,
szemben az elmélettel, raely végs elemzésben
szintén tapasztalati ugyan, de sok tapasztalatot
elvileg

össszefoglal.

—

E.-okvak nevezzük az

oly tudósokat, kik a tapasztalat körén nem mennek túl s a régi orvostanban nevezték E.-oknak,
akik az orvostannak minden tudományos alapvetését mellzve, tisztán a betegségi tünetek közvetlen megfigyelésére akarták az orvoslást alapítani.

Emplekton.

dala gondosan megmunkált kkockákból (mintegy
burkolófalazatból) volt szerkesztve, a falnak belsejét pedig kaviccsal, habarccsal és törmelékkel
töltötték ki (1. az ábrát).
Soland. (nSv.), a Rntaceae család
vesszs cserjéje, lándzsás és mirigyes levelekkel,
a levél tövében apró, egylaki, sziromtalan virágokkal. Csak egy faja van, az E. ensatum Bckl.
et Zeyh. (E. sernilatum Ait.) a Fokfóldön. Errl
való a hosszú hukkolevél, mely a Barosma ere-

Emplearam

Empirizmus (gör.), az a

íUozóflai alapelv, mely nulatum (L.) Hook. bukkoleveleivel együtt forog
minden megismerés egyedüli alapja a a kereskedésben. L. még Barosma.
tapasztalat. Minthogy azonban maga a tapaszEmploi (franc, ejtsd: ampioi) a. m. alkalmazás,
talat fogabna is sokfélekép állapítható meg, használat, valamely pénzösszegnek valamire fordíaz B. rendszerei is különbözk lesznek. E. már tása állás, hivatal szerep valamely színdarabaz ókorban is van, pl. az atomizmus, a Stoa, de ban; emphyé, alkalmazott, hivatalnok, segéd;
rendszeresen az újkorban Bacon és Locke alapí- employer, alkalmazni, felhasználni.

szerint

;

;

—

Empoli
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Empoli, város Firenze olasz tartomány San
Miniato kerületében, az Amo balpartján, termékeny síkon (Toscana gabonatára), vasút mellett,
(1901) 8500, mint közigazgatási kerület 20,4;04'
lak., fayence-készltéssel, üveggyártással. Piacán,
amelyet árkádok szegélyeznek, szép kút látható.
A Xll. sz.-ból való templomának kápolnáját a
renaissance els mestereitl való képek díszítik.

Empoli, Jacopo (Ghinienti) da, olasz fest, szül.

EmpoUban 1554 körül, mh. 1640 szept. 30. Andrea
Pontorno befolyása alatt állott és a
idejében a legkiválóbb firenzei mvészek
közé tartozott. Müvei közül kiemelendök Borromei Szt. Károly a Rospigliosi család tagjaival
(Pistoja, S. Domenico) Szt. Ivo alamizsnálkodása
Zsuzsanna a fürdben
(Firenze, üffizi- képtár)
(Bécs, udv. múzeum); nagy festmények a Szt.
István lovagok templomában Pisában Ker. Szt.
János prédikál (Firenze, S. Niccoló) stb. Jó képmásai, köztük saját arcképe, a firenzei képdel Sarto és

maga

:

;

;

;

tárakban láthatók.
Empora, oszlopokon vagy boltozatokon nyugvó
karzat a XI XIII. sz. templomaiban, rendesen a
középhajó nyugati végén az elcsarnok fölött, ritkábban az oldalhajók fölött. A keleti egyházban
már a legrégibb idktl fogva használatosak voltak a
számára az E.-k, míg a nyugatiban
eleinte csak apácazárdák templomaiban az apácák számára, vagy szerzetesrendek templomaiban a ni hívk részére építették azokat.
Emporia, county- székhely, vasúti csomópont
Kansas államban a Neosho River partján, tanítóképzvel. Lakossága (1910) 9413.
Emporiae, ókori kikötváros Hispánia BK.-i
részén, a Pireneus-hegység tövében, a mai Ampurias helyén. Itt kötött ki Cn. Scipio 218. Kr. e.,
hogy Hispániát meghódítsa.
Emporíi jus, 1. Arúmegállítójog.
Emporium (gör.-lat.), árúlerakodó hely, egyszersmind bármily erre alkalmas város, nagykereskedk találkozó helye. Az ókori görögségnél leghíresebb volt az athéni Pireus, hol a «nagy kiköt»nek a kereskedelmi hajók számára kijelölt helye
jelöltetett meg e névvel. Rómában az Aventinus
melletti Tiberisparton volt B., melyet M. Aemilius
Lepidus és L. Aem. Paullus edilek alapítottak.
Empreinte (franc, eátsd: affipreSt) a. m. nyomat, lenyomat.
Empresstement (franc. e)tsd ampresszman) a. m.
buzgalom, erltetett törekvés, sietség.
Emprostliotoniis (gör.), a merevgörcsnek
az az alakja, midn az egész test el-feló homorú
ívet alkot, a hátgerinc pedig kidomborodik. El-

—

nk

—

Ems

Empusa Gohn (növ.), az Entomophthorineae
gombák génusza. Egyszer szervezet, a légyen és
más rovaron élsköd gomba. Az E. muscae Cohn
okozta járványos betegség, mely sszel számos
szobalegyet pusztít el, az állatokon a mozgás lassankint való megszüntetésével jelentkezik, végre
a légy szétterpesztett lábakkal szorosan odatapad
az ablakhoz vagy a falra. Ekkor már élettelen, a
potroh feldagad, gyri közt fehér csíkok keletkeznek a kitóduló conidiumot term fonalaktól. E
fonalak csúcsán fehér conidiumok keletkeznek,
megérve szétszóródnak, úgy hogy a döglött légy
körül csakhamar fehér por látható. Ha az egészséges légy az ilyen helyre röpül, a conidiumport
testére szedi, szóval megfertzi magát. A légy
testén csírázó conidium átfúrja a légy chitinbrét,
belejut a testbe. Itt elször is egy nagyobb sejtet
alkot, melybl számos kisebb sarjadzik, végül a
légy teste egészen megtelik a gomba myeeliumával, mely ismét conidiumsej tekét hoz létre. V. ö.
Brefeld, Untersuchungen über die Entwickelung
der E. (Halle 1871) és Istvánffy, A rovarölgombák. Természettudományi Közi. 1891, 514. lap.

Empyema, Empiéma.
Empyreum (gör.-lat.), a régi természetbölcse1.

lknél a tüz-ég, azaz a világ legfels része, ahol
a tz, mint a legfinomabb és legkönnyebb elem
összegylik s a honnét az ég fényl tüneményei
származnak. A keresztény filozófusoknál az E. a
világosság helye, az ég Dante Divina Comediajában az E. az istenség örökké ragyogó székhelye, az üdvözültek lák&sa.Empyreumi a. m. égi,
;

fényárasztó.

Ems. 1 E. (latinul Amisia), SSO km. hosszú folyó
Németország ÉNy.-i részében Hövelhoíhál, Paderbomtól 15 km.-nyire a Teutoburgi erdben
.

;

ered eleinte Ny.-nak, azután É.-nak folyik Rheinenél Hannover alföldjére jut Leertöl D.-re kiszélesedik, vize sós lesz és innen kezdve 4*5 m.
mély járatú hajók közlekedhetnek rajta ; Emden
alatt a DoUartba szakad. Torkolatának két ága a
;

;

;

Borkum

szigetet fogja körül.

Az

E. nagyobbára

tzeges területen folyik keresztül mellette, mintegy 150 km.-nyi hosszúságban a tzeges és süp;

pedékes talajra fektetett római hidaknak (pontes
longi) maradványaira akadtak. Vize iszapos és har
lakban szegény. Környékén sok a hajózási és a
vízlevezet csatorna. Az elbbiekhez tartozik az
Ems-Jade-csatoma, az Ems-csatorna Moppen és
Hankenfáhr közt, a Dortmund-Ems csatorna és a
hollandi csatornarendszerhez vezet Ems-Vechtecsatoma.
2. E. (Bad-Ems), régi ismeretes fürdhely
lentéte az episthotonus.
Wiesbaden porosz kerületben, a Lahn kies völEmprant (franc, etjtsd: ampröS) a. m. kölcsön; gyében, a folyónak mindkét partján, 6 km.-nyire
Nassautól, vasút mellett, (1910) 6777 lak., ólom- és
E. forcé, kényszerkölcsön.
Empszichikus (gör.) a. m. lelkes. Empszi- ezüst-bányászattal. A városnak nagyobb részét a
kisebb résszel, ahol a vaspályaház és a legtöbb
chózis, a lélek ébredése a magzat testében.
Empusa, a régi görög néphitben rettegett villa van, a Lahnon átvezet négy híd köti össze.
szömyalak, kit Hekate küld az ember rómítésére. A királyi fürdházban (Kurhaus) vannak a leghíEmpusa (állat), az EgyenesszámjTiak (Ortho- resebb források és mintegy 60 fürdszoba itt
ptera) rendjébe, a Táltossáskák (Mantidm) csa- vannak a Kesselbrunnen (46" C), a Kráhncheu
ládjába tartozó hosszúlábú, karcsútest rovarnem. (35"), a Fürstenbnmnen (39") és a Kaiserbrunnen
Legismertebb faja az E. pauperata Rossi és a (26"), amely nagyobb szénsavtartalraánál fogva a
Dél-Európában, Észak-Afrikában honos E. fos- legkellemesebb íz ivóvizet szolgáltatja. Az 1865
ós 68 közt feltalált források, a König Wilhelms-,
ciata Brullé, mely Zeng körül is elfordul.
,

:

;

a

Felsen-, Augusta- és Vittoria-források a részvény-társaság fiirdházában vannak. Ezek, valamint a többi források mindannyian nátrontartalmú termák és egymástól csak a hmérsékletre
és szénsavtartalmukra nézve különböznek mindegyiket krónikus idegbajok, a légzési szervek bántalmai, máj baj ok és ni betegségek ellen használják. A fürdk, az inhaláló termek, a pneumatikus
készülékek stb. a modem kívánalmaknak teljesen megfelelk. A fürdházból vasszerkezet kolonnád visz a gyönyör park közepén álló gyógyterembe, amelyben fényes olvasó ós mulató-termek
vannak. A Lahn balpartján szintén ültetvények
közt van az új fürdház, Emsnek legmelegebb
<57— 580) forrásával. 1895-ben épült fel a Vilmos
császár templom tiszta román stílusban. Környékén vannak a Malberg és a Báderlei nev dombok, melyekre sikló vezet fel. A fürdvendégek
száma meghaladja évenként a 12 ezret Emset már
a rómaiak is ismerték a középkorban a XTV. sz.
óta kezdték vizét használni. Történelmi szempontból fontossá tette az 1786-iki emsi kongresszus és
a VUmos porosz király és Benedetti francia követ
közti szóváltás 1870 júl. 13-án, simely a németfrancia háború kitörésére szolgáltatott alkalmat
ennek emlékét a zene-pavillon közelében, a földben elhelyezett márványtábla jelöli. 1893 máj. leplezték le I. Vihnos császár emlékszobrát.
Emscher, a Rajnának 98 km. hosszú mellékfolyójaVesztfáliában és a porosz Rajnai tartományban; Schwertétl É.-ra ered és Ruhrort alatt
torkollik. Jelentssé a környékén lev szén- és virágzó ipartelepek teszik. Újabban csatornát terveznek a folyón át. amely összekötné a Rajnát és
;

;

a Dortmund-Ems csatornát.

Emscherien
részén

lev

—

^1

Emscher

(coniacien), a fels kréta középs
emelet a turonien és senonien között,

a Rajna egyik mellékfolyója után elnevezve. Fleg márgákból álló képzdmény, amelyben óriási
inoceramusok fordulnak el. Magyarországon is
több helyen ki van mutatva (Szászcsor, Topánfalva, Nagybáród, a hunyadvármegyei Bojnicza
környékén stb.).
Ems-csatoma, összeköti Groningent az Bms
torkolatával. 28 km. hosszú, Delfzylnél végzdik.
Emsdetten, falu Münster porosz kerületben, 1
km.-nyire Emstl. vasút mellett, (i9io) 10,6*7 lak.,
vászon- és jutaszövéssel, szeszgyártással és malomiparral.
Emse, régi magj'ar személynév, mely E Emze,
Empsa, Empse és Emus alakban az alsóbb néposz.

,

nagyon elterjedve. Mivel mindig férfinévnek találjuk, a mai «emse» (anyadisznó) szóval
nem vehet egynek. Lehetséges azonban, hogy a
régi «em» (elm, ilma) a. m. ég, leveg szóval függ
táljTiál volt

össze.

Emaer, Hieronymus, a német hitújítás nevesebb ellenfeleinek egyike, szül. ülmban 1478 táján,
megh. Drezdában 1527 nov. 8. 1504-ben Erfurt
Lan humanista eladásokat tartott, ahol Luther is
hallgatta t. A lipcsei vallásvita után E. Luther
ellen fordult, aki a pápai kiátkozó bullával együtt
E, iratait is elégette. E.-nek Luther-ellenes iratait összegyjtötte Enders, Luther und E, (Halle
1890—^2), V. ö. Kaueran G., Hieronymus E.
(u. 0. 1898).

Révai Hagy Lenfiama.
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Emu

Emsi pontozatok. A kölni, mainzi, trieri és
salzburgi érsekek a kor jozeflnisztikus szeUemótl késztetve, Bmsben, 1786 nyarán, megbízottaik által tanácskozást tartottak, hogy jogalkat
Rómával szemben megállapítsák és a nunciaturák
ellen állást foglaljanak. Panaszaikat, amelyekben
a püspökök helyi egyetemes joghatóságának teljes függetlenítésére törekedtek. 23 pontba, az ú. n.
E.-ba (Bmser Punktation) foglalták össze. Minthogy azonban e pontozatoknak úgy a pápa, mint a
többi meg nem hívott fpap ellenszegültek és a
velük kezdetben rokonszenvez IL József császár
is elhidegült irántuk, céljukat nem érték eL VL
Pius az emsi pontozatokat 1789. Responsio ad
Metropolitanos Mogunt, Trevir., Colon et Salisb.
super nunciaturis cím
határozottan elve-

mben

Münch, Greschichted.EmserKongresses
u. seiner Punktate (Karlsruhe 1840)
Mejer, Zur
Geschichted. römischdeutschen Frage (Rost 1871);
Nippold, Handbuch der neuesten Kirchengetette. V. ö.

;

schichte

(I.

kötet, 3. kiadás).

Ems- Jade-csatoima, 70 km. hosszú, 2 m. mély
csatorna Hannover és Oldenburg porosz tartományokban, összeköti az Bms mellett épült Emdent
a Jadebusennak Wilhelmshaven kikötvárosával.
1882— 87-ben épült.
Emstek, német község az oldenburgi kerület
Kloppenburg járásában, tégla- és gépgyártással,
fürészmalommal. Tejgazdasága jelents, (isoo)
2514 lak.
Ems-Vechte-csatoraa, a porosz Hannover tartományban az Ems és Vechte között, 21 km.
hosszú. Egyesül Nordhom táján a Sd-Nord lecsapoló csatornával.

Emsat Kálmán, vegyész, szül. 1873 júl. 10.
Meztúron. A gyógyszerészi pályára lépett s elbb
az egyetem IL kémiai intézetén tanársegéd volt,
1900 óta a m. kir. földtani intézet vegyésze. Számos

írt fkép a tzegek kémiai
Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei c. monográfiában megírta a Balatonfenék iszapjának kémiai liszonyait, azonkívül számos ásvány- és kzet-elemzést végzett Papp Károly ós Rozlosnik Pál geológiai munkáihoz.

becses

müvet

vizsgálatáról.

Emtio,

1.

A

Vétel.

Emtlo-Tenditio,

1. Adásvétel.
a római jogban az adásvételi
szerzdésnél^a vev (nnemben emt)ix). E. bonae
fidei a. m. jóhiszem vev, atí megbízik az eladónak az eladás iránti jogában.
Emu (Dromaexis Vieill., áuat), a futók rendjébe, a kazuárfélék családjába tartozó madámem.
Nagy állatok, melyek testalkatra a struc és a
kazuár közt vannak, amennyiben fejük és nyakuk, kivévén az arcot és torkot, tollas, testök oldalt összenyomott, lábaik és nyakuk rövidebbj
különben csrük középhosszúságú, egj'enes és
széles, orrlyukaik a fels káva közepén vannak,
csapótollak nélküli farkuk és szárnyaik egészen

Emior

(lat.),

combjuk tollas, lábaik 3 ers
körömmel fegyverzett ujjban végzdnek és fejk
visseafejlödöttek,

madarak, 2 fajuk isme*
m. az újhollandi emu (D. NovaeHóh
landiaeGTay.),l&za tollazata fénytelen bama, haSa
világosabb, feje, nyaka és hátsávja sötétebb

sisaknélküli. Ausztráliai
rétes, ú.

Sí
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Bnnlilsin

Enantlotrop

szín, csre feketebarna, csupasz arca és torka Pichte rendszerében az én fogalmának jelentsége
szürkéskék; lábai világosbamák. A hím 2 m. nagy méreteket öltött s igen nehézkes abstrakciók
magasra is megn, a nstény valamivel alacso- segítségével az egész világfelfogás alapelvévé té
A foltos tetott. L. Tudat, Öntudat.
nyabb. Kelet-Ausztrália erdiben él.
Ena, spanyol királyné, 1. Alfonz, 25.
emu (D. irrorcdus Bartl.) tollai világosabbak,
Enakiták (Anakim, Anak fiai) név alatt a
sötétebb szalagokkal. Az emunak húsa és tojása
ízletes. A folytonos üldözés következtében mind- bibliában a régi Palesztinának Hebrou és Piliszinkább ritkábbá lesznek. A fogságot és az éghaj- tea városa körül lakó nép említtetik, amely nép
latbeli változást nagyon jól kiállják, azért állat- a monda szerint az si idkben élt óriások egyikertjeinkben évek hosszú során át elélnek. 1830- kének tartatott.
Enalida vegetáció (növ. ), vízi hydrophil (1. o.)
ban hozták legelször Londonba.
Emnlsin (synaptas'e). ügy az édes, mint a ke- vegetáció-osztály, amelyben kevés moszat, inkább
ser mandulában elforduló erjeszt anyag, amely több buja virágos növény él, de kevés fajjal (Poaz á. n. enzymekhez (nem organizált erjesztök) tamogetonaceae, Hydrocharitaceae, 1. o.). A szertartozik. Kémiai szerkezetét egyáltalán nem ismer- teküszó gyökértörzsek miatt csoportosan nnek,
fzöld szín vízalatti rétejük. Némileg a fehérjékhez hasonlít. Az E. erjeszt nagy terjedelm
hatást különösen a balraforgató glikozidákra (pl. ket alkotnak (Seegrasvegetation).
Enallage (gör.), a retorikában a. m. felcserélés,
amigdalin, saUcin) gyakorol.
,
az az alakzat, mikor egyik szófajt (beszédrészt)
Emnlsío, 1. Fejet.
Emulzinek, a kozmetikában használatos szap- a másikkal helyettesítik, pl. Beleszorult a félsz
panok és zsiradékok illatosított egyenletes keve- {= félelem).
Enantéma (gör.), 1. Kiütés.
rékébl álló készítmények. Vízzel tejszer folyaEnantioblastae (növ., ellenfordultcsírásak),
dékká (emulziókká) alakulnak. Az Amandin néven árusított mandula-emulzin készítésére zsira- a természetes növényrendszer egyszikinek egyik
dékból kálilúggal készített szappant cukros szi- rendje. Magkezdeményük egyenes, ezért a csíra
ruppal egyszei-ü tömeggé kevernek, majd ehhez (blaste) az endosperm tetején, a mag köldökével
illatosított édes mandula-olajat kevernek. Az Oli- szemközt (enantios) fekszik. Ide tartozik a Cenvin alkotó részei arab mézga, méz, tojássárga, trolepidaceae, Resticonaceae, Eriocaulaceae, Xyriszappan és illatosított oliva-olaj. Az B.-et bör- daceae s Commelinaceae család.
Enantiodromia és enantiotropia (gör.) a. m.
ápolószerül, mosóvízben használják.
ellenáradat és ellenfordulat Heraklit rendszerében,
Emydae (állat), 1. Mocsári tekns.
a dolgok örökös harca egymás ellen, melynek
Emys (állat), 1. Mocsári tekns.
Én, a személyes névmás egyes els személye folytán a dolgok egység felé törekesznek s az
filozófiai értelemben kifejezése annak, hogy tuda- egységbl ismét ellentétekre oszolnak.
Enantiologia (gör.) a. m. ellenmondás, ellentunk van saját magunkról. Amidn gondolkodom,
érzek, én gondolom azt a gondolatot, látom azt a beszéd.
Enantiomorfia (gör.) fordul el 11 kristályszínt, hallom azt a hangot, s ennyiben mondhatom minden tárgy, melyet gondolok, feltételezi osztályban, még pedig azokban, amelyekben egy
az ént, mely e tárgyat gondolja más szavakkal szimmetriasík sincsen. Enantiomorf viszonyban
(az é)it alanynak nevezve) nincsen tárgy alany van két kristály egymáshoz képest akkor, ha
nélkül, 8 megfordítva nincsen alany (én), mely egyik a másiknak tükörképe, de maguk a krisne gondolna valamit, azaz nincsen alany tárgy tályok aszimmetrikusak. B. van pl. a kvarcnál,
nélkül de nem szükséges, hogy erre az énre cinóbernél, borkösavnál és sóinál. Az enantiomorf
külön irányozzam figyelmemet, rendesen nem kristályok optikailag aktivak, vagyis a polarizáis irányozom. Ha magamba tekintek, minden- ció síkját elforgatják.
Enantiotrop testeknek nevezzük az olyanoféle érzelmeket, képeket, gondolatokat találok

—

.

sr

:

;

;

h

magamban, de nem

és nyomás változtatása
ezt az elvont ént, ezt az kat, amelyek kizárólag a
mely nem gondol semmit, csak révén akárhányszor átvihetk az egyik aUotrop
maga magát. Viszont nem tagadható, hogy vala- módosulatból^a másikba. Pl. a boracit nev ásvány
mint abban a változhatatlan kapcsolatban, mely geometriailag szabályos szimmetriát mutat, de opalany s tárgy közt a tudatban fennáll, nagyobb tikai úton felismerhet, hogy rombos részekbl

üres

tudatot,

súly eshetik s esik is rendesen a tárgyra, ez a
súly eshetik az alanyra is, azaz az alany maga

magát teheti tárgyává, magára eszmélhet, amint
a magyar kifejezés oly szépen formulázza s ebben
az esetben mmdig eltérbe fog lépni az Én. Ebben
az esetben tehát az én nem egyéb, mint a magára eszmél emberi tudat nyelvbeh kifejezése.
Nem véletlen, hogy a gyermek magát elemte nem
én-nek, hanem a nevén nevezi, amint másoktól
de
hallotta még nem eszmélt eléggé magára
nem igaz, hogy amely gyermek még a nevén
;

;

nevezi magát, nem eszmélt magára. A íllozófla
történetében elször Descartes tette a tudat magára eszmélésének tényét a filozófiai spekuláció
alapelvévé. Késbb a német filozófiában, fleg

áll. Hevítve 265''C körül hirtelen izotrop lesz,
tehát optikailag is eleget tesz a szabályos szimmetriának; ha a hmérséklet csökken, megint
rombos optikai szimmetriát vesz fel. Hasonló
módon viselkedik a tridimit, leucit, Cristobalit,
Katapleit stb.
Ezzel szemben vannak olyan testek, melyeknél
az átalakulás egyik allotrop módosulatból a másikba csak az egyik irányban lehetséges. Ezek az
ú. n. monotrop testek, melyeknél az egyik allotrop
alak labilis, a másik a stabilis módosulat. Ezen
jelenséget avval magyarázhatjuk, hogy a monotrop testek még az átalakulás hmérséklete alatt
megolvadnak, míg az E. testeknél még a könynyebben olvadó módosulatnak az olvadáspontja

—

Enarea

Í8 azátváltozási hmérséklet felett van. Minthogy
az olvadáspont függ a nyomástól, ezek a jelenségek a nyomás és hmérséklet figyelembevételével
a termodinamika második ftétele segítségével
mennyiségileg leírhatók. Monotropia észlelhet
pl. ajódmonokloridnál, enantiotropia pl. a kénnél.
Enarea (Eimria), egykor önálló királyság
Abessziniától D.-re, most azonban Abessziniához
tartozik. Lakói a galla-törzshöz tartozó szidamák.
Fvárosa Szaka.
Enarei-tó (Inarai-tó), 1421 km* terület tó.
Finnország Uleáborg nev kormányzóságának
E.-i részében, 115 m. magasban az é. sz. 68* 40'
és 69" 30' között. Számos kisebb-nagyobb folyó
táplálja lefolyása a Pacjoki, amely a Varangerfjordba torkollik. Apró, lakatlan szigeteinek száma
nagy. Partjainak DNy-i végében a legnagyobb
helység Enare, 1610 lak. Árpával és rozzsal végzett kísérletek igen jó eredményt értek el.
Enargit (ásv.),rombos rendszerbeli kristályokban
vagy vaskosan található vegyi összetétele réztioarzenát CUj As, S^.
Cu 47.0, As 14-0, S 32-0,
;

—

:
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;

8b 6.0 (Párád). Keménysége 3. Tömöttsége 4-45.
Szürkés vasfekete, fémfény. Királyvlzben oldódik. Mátra (Recsk), hol petroleumtartalmú andezit
üregeiben fordul el, Tirol (Brixlegg). Peruban
nagy mennyiségben fordul el, hol mint becses
rézércet bányásszák. Mexikó, Argentína. Európában a ritkább ásványok közé tartozik.
Enaria, 1. Enarea.
Enarratio (lat.) a. m. elbeszélés, elmondás,

megmagyarázás.

En

bloc

(franc.) a.

;

—

lénél és eladásánál is használatos kifejezés, midn
az üzletben lev egész árúmennyiséget általános
becslés alapján egy tömegben vagyis E. adják el,
illetve veszik meg. A megfelel gyakran használt
német kifejezés in Bmtsch und Bogén.
barin (franc, ejtsd: an büren), a rézmetszetnek az a faja, mely egyedül csak vésvel állíttatik el, ellentétben a rézmaratással, az acquatíntával stb. L. Burin, Eati-forte és Acquatinta.
Encablnre (franc, egtad: aSkabiur), francia kábelmérték, régebben 194*9 m., most (E.nouvelle)

En

200 m.

Encabocbon (franc, eótsd: aákabosoS) kagylóalakra vágott drágak, mely alakban leginkább
a tüi-kizek és opálok fordulnak el.
Encadrement (franc, egtsd aakádrman), keretezés, keretbe foglalás a katonaságnál beosztás a
keretekbe.
:

;

Encaenla

(gör.-lat.) a.

m.

felszentelési

ünnep

templomé, így nevezik Oxfordban minden
óv június havában az alapítók emlékére megtartatni szokott ünnepélyt is, mely alkalommal rendesen honoris causa doktori címeket adnak híres államférfiaknak és tudósoknak. Az ünnepély hetében
Oxfordban rendesen sok vendég gyxil össze.
pl.

En

carrlére

teljes futásban,

Enartlirosis (gör.), a háromtengely izületek azon fajtája (dióizület), melynél az ízületi
üreg a gömbalakú ízületi fejnek több mint a felét
veszi körül, úgy, hogy a mozgások iránya korlátlan ugyan, de a kitérés foka korlátolt. Ilyen pl.

m. egészben, szröstül-

bröstül a parlamenti nyelven valamely törvényjavaslatnak minden módosítás nélkül, általánosságban való elfogadására használják.
E., üzletek, raktárak, de különösen csdtömegek véte-

1.

(franc,

ejtsd:

an

karrier)

a.

m.

Carriére.

Encartaciones, Spanyolország É.-i részének
egyik vidéke, amely Viscaya és Santander tartományok közt van megosztva D.-en Burgos, É.-on
a tenger határolja. Kerülete 100—110 km. Ffolyója a Cadagna, amely a Nerviont táplálja. Hea csípizület. A mechanikában ilyen ízületeket gyeiben sok az érc, különösen a vasérc Somoralkalmaznak mérnöki mszereknél, fényképez rostro bányái vUághiiüek. Egykor külön kis
gépeknél stb., hogy azok bármely irányba állít- államot alkotott az államban. Lakói, mintegy
hatók legyenek.
15,000, az encartados, józan, szorgalmas és munEnata (Ennata, a görög €natos-\it)\, a. m. 9-ík), kás emberek.
a régi görögöknél a temetés utáni kilencedik naEncanstlca, 1. Enkausztika.
pon a sírhalmon bemutatott áldozat, mely a róEneaustnm (gör.-lat.), íráshoz használt folyamaiaknál halotti torral volt egybekötve és sacrifi- dék, különösen a római császároktól használt bídum novemdiale néven volt ismeretes. A görög bortinta. E. sacrum, általán fejedelmeknek szolkat. egyházban E. alatt az elhaltért a halál utáni gáló tinta. Továbbá üveganyag, zománc, mesterkilencedik napon tartani szokott imádságokat séges drágak.
értik.
Enceíalon, 1. Agyvel.
Énaiüt fejtsd: enó), Louis, fraucía író, szül.
Enceinte (franc, ejtsd: angsent) a. m. öv, bizoIsignyben (Calvados) 1822., megh. Parisban 1900 nyos tért körülvev védgát, pl. váraknál és nagy
márc. 28. Sokat utazott, hazánkban is megfordult, erdöknél a fogát, a régi városokban a városfal
és élményeit színes útleíi-ásokban rögzítette meg
a mögötte lev védgáttal és az eltte lev árokilyenek Promenade en Belgique (1852) La Térre kal, amilyen pl. még a XVIIL sz. végéig Pesten
Sainte (1854) Constantinople et la Turquie (1855)
is volt.
Voyage en Laponie et en Norvégé (1857) stb.
Enceladit (*sv.) a. m. Warwickit.
Termékeny regényíró is volt s ilynem müvei
Enceladus (gör.), 1. Gigászok.
Christino (1857) Un amour en Laponie (1861)
Enceladas v. Enkelados, a Satumus második
Le. román d'uno veuve (1867) Le secret de la holdja. L. Bolygók.
confession (1872) L'amour et la guerre (1882)
Encephalartos Lehm. (nOv), kenyérpálma,
Tragiques aroours (1891) ; Myrto (1898) stb. Ál- koffert a, * Cyeadaceao család génusza 15 faja
neve Louis de Vernon. Magyarul megjelent A Afrika K.-i felén pálmaalakú fák. Pikkelye 2—3
ak gróf, ford. M. V. (Budapest 1882), Cordoval m. magas, oszlopos törzse a tetején nagy, szár*
(Pesti Hírlap 1882).
nyas leveleket visel, melyek aljában nagy tobozok
En avanti (franc, ejMd: aS avan) a. m. elre! fejldnek. Az E. caffer Mig. (Dél-Afrika) és más
En barbette (franc), 1. Barbeite.
fajok törzsének belébl, ha megerjed, ahottentották
;

;

:

;

;

;

;

;

;

:

—
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kovászt készítenek s a ka/ferkenyeret sütik belle. képen B.-kkal örökített meg már eddig is fontos
Magvát pörkölve eszik.
emléknapokat ós kérdéseket (Nagy Sz. Gergely
Encephalitis, 1. Agyvelögyuladás.
jubileuma, vallásos népoktatás stb.). Az B.-k « Actaa
Enceplialocele (gör.), agysérv, az agyvel néven vannak összegyjtve.
sérvszerü kitüremkedése a koponya egy lyukán
Enciklikus (gör.) a. m, körbenfutó.
át. L. Cephalocele.
Enciklopédia (az angoloknál Cyclopaedia is,
Sncepbaloinalacla (gör.), 1. Agyvelölá- gör., en, ban, ben, küklosz kör, paideia tanítás),
gyulás.
másként enkykliosz paideia, azaz a szabad emberEncephalomcníngocele, az agyvel és nek szükséges ismeretek összege, köre (encyklios
burkainak kilépése a koponya hézagain.
disciplina), mieltt kilép az életbe. Ezek voltak
EncephalopatMa satnrnia (görög), az az ó- és középkorban a hét szabad mvészetnek
ólpmmérgezés azon alakja, midn a méreg fké- (septem artes liberales) nevezett ismeretek grampen az idegrendszert bántja. Némelyek eziránt matika, aritmetika, geometria, musica, astronokülönös fogékonyságot mutatnak, amit az ideg- mia, dialektika, retorika. Ma jelenti ez a szó az
rendszerüknek az ólommal szemben kifejtett emberi ismeretek összefügg összeségót, v. csak
csökkent ellenállásában kell keresnünk. Az B. egy tudományágnak rendszeres, áttekint eladáa nyavalyatöréshez hasonló görcsökkel szokott sát. Jelenti végre az ismeretek nagy mennyiséjárni, a görcsök közötti szünetekben a beteg fej- gének szótárszer sorozatát. B szerint ma van
fájásról, levertségrl panaszkodik. Néha vakság rendszeres és szótáralakú B. Ily összesít müvet
is mutatkozik. Súlyos esetekben elmezavar is fej- már a görögöknél írt Plató tanítványa, Spensipldhetik ki. A baj gyógyulhat, de halálos is lehet. pos, a rómaiaknál Varró (Rerum humanarum et
A gyógyuláshoz szükséges az ólommal való fog- divinarum antiquitates) és Plinius (Naturális hislalkozás abbahagyása.
tória). A középkorban Martianus CapellaSatyricon
Enceplialain, encephalon (gör.-lat.) a. m. c mvében (V. sz.) a hét szabad mvészetet egye:

agyvel.

dncbainement

ejtsd:

ansénmaS) a.

m.

láncolat.

Enchaniement

(franc,

eijtad:

ansantman) a.

m.

bvöl,

bvész.

Enchássnre

(franc, ejtsd: ansassaür), drágaköfoglalata.
clief (franc, egtsd: an 8ef)a. m. fnök, feljebbvaló générl en chef Síz a tábornok, aki a hadsereg fvezérletét viszi fparancsnok.
Enchére (franc, ejtsd aSsér) a. m. magasabb
ár-kinálat (árúknál) ; enchérir, rálicitálni, az árat
felverni.

és

sz.

XX

ennek nyomán Hrabanus Maurus De universo
(XXII libri) mvet Irt. Salamon konstanci püspök
a IX. sz.-ban egy Dictionarium universale-t írt,
a dominikánus Vincent de Beauvais a XIII. sz.ban Szt. Lajos megbízásából írta a híres Speculum
históriaié, naturale, doctrinale et morale mvét.
A középkorban általában szokás volt az egyes
tudományágak összegét Summa v. Speculum névvel jelölni. Mindezek inkább kivonatok voltak,
nem rendszertani mvek. Késbb Reisch, Margas

megbüvölés, elragadtatás; enchanteur,

vek

Isidorus Hispalensis, sevillai érsek, a VII.
elején Originumsive etymologiarum libri

sítette,

(franc,

gyöngyök

En
;

;

:

(Freiburg 1503); Ringelberg,
Cyclopaedia (Basel 1541) Scalich Paul (ki elször
Enchiridion (gör.-lat.), 1. Enkeiridion.
használta az E. szót), Bncyclopaedia, seu orbis
Encliondroiua, 1. Porcdaganat.
disciplinarum tum sacrarum, tum profanarum (u.
Enchytraeus (állat), a Kevéssörtéjüek (Oligo- 0. 1559); Matthias Martini, Idea methodicae et
cliaeta) rendjébe tartozó édesvízigyrüsféreg-nem, brevis encyclopaediao (Herbom 1606); Aisted,
melynek fajai a virágcserepek nedves földjében Scientiarum omnium encyclopaedia VII. tomis
gyakoriak. 20 európai faja ismeretes. Leggyako- distincta (4 köt, u. o. 1620) mvei s a késbbi
ribb az E. ventriculosus D'Ud., 12—18 mm. hasonlók szintén csak kivonatok gyjteményei,
hosszú.
mint a magyar Apáczaié is.
Enciana, 1. Gentiana.
Bacon lord volt az, ki a tudományok rendszeréEnciángyökér (növ.), 1. Gentiana.
nek tervszer beosztíásával (Instauratio magna, id
Enciánszesz, 1. Gentiana.
est Nóvum orgánum, 1620) lehetvé tette az igazi
Enciolopedia Romina, a Nagyszebenben szé- B.-kat, de egyelre még mindig vagy csak az ifjúkel román kultúregylet meghagyásából a tár- ság számára írtak ily mveket (Wagenfeil, Chesulat volt titkára, Diaconovich Kornél, ezen címen vigny), vagy csak utánanézósre szólókat, melyek
adta ki (1895—1900) az els teljes román lexikont közül ismert lett fleg Morhof Polyhistor
3 kötetben.
(Lübeck 1688). A Bacon módszere szerinti els
Enciklika(gör.), pápai körlevél, amely az összes a Chambers Ephraimé, Cyclopaedia or an ünivervagy több egyházfhöz van intézve. Nyomtatva sal Dictionary ofarts andscienees (2 köt., London
küldik meg az egyes püspökökhöz. Kezddik a pápa 1728 s utána többször), melynek francia fordítása
teljes nevével s a megszólítással, ezt követi a szö- helyett jött létre Diderot és d'Alembert igazgaveg. A polgári óv szerint keltezik, s a pápa tel- tása alatt a korszakalkotó Encyclopédie ou Dicjes nevével van aláírva. Dogmatikus horderejk tionnalre raisonné des sciences, des árts et des mékülönböz. Tévmentes tani határozatokat, mint pl. tiers (Paris 1751-72), 28köt.-ben, melybl 11 köt.
IX. Pius Quanta cura (1864 dec 8.), csak kivéte- metszetekbl áll; hozzájárult 5 köt. Supplóment
lesen tartalmaznak. Híresek XIII. Leo B.-i, neve- (u. 0. 1776—77) és Table analytique stb. (u. o. 1780)
zetesen: Aeterni Patris (a ker. bölcseletrl), 2 köt. Késbb számos külföldi utánnyomata állt
Arcanum divinum (a családról), Rerum nova- el, pl. Genéve 1777, 39 köt., az eredeti utánnyoPum (a munkáskérdésrl) stb. X. Pius hasonló- mata u. o. 28köt. (1751-töl), Lausanne(1778)36köt.
rita philosophica

;

mve

m

.

—
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Yverdnn (1778—80) von Frankenstein etc. (Halle u. Leipzig 1732—50)
köt., Livomo 64 köt és 1751—54. 4 köt. suppl.; Universalszerzit, kik újítók vol- Lexikon von Pierer(Altenburgl824— 35) 26 köt.,

és Tables 6 köt. ÍLyon 1780),

58

köt.,

Lucques (1758—71) 28

m

(1770) 33 köt. E nagy
tak kivált a filozófia terén, nevezik enclklopedistáknak sazóta azilymüvek E. neve nemcsak általános lett, hanem több nagy terjedelm hasonló müvet kezdeményeztek ennek példájára Francia-,
Német- és Angolországban. Franciaországban ezt
követte a Panckoucke-féle Encyclopédie méthodique ^aris 1781—1832) 166 köt. és 55 köt. metszet, melynek párja csak az Ersch- és Gruber-féle
ADgemerne Enciüopádie der Wissenschaften u.
Künste (Leipzig. Gleditsch, 1831-töl Brockhans),
melybl 1818— 90-ig megjelentabc-rendben 167 köt.
Közben jelent meg Németországban a Deutsche
Bnciklopádie (Frankfurt 1778—1804) 23 köt. az

Ar— Ky betig

(befejezetlen) és Krünitz, Flörke,
Korth, Hoffmann-féle Ökonomisch-Technologische
Bnciklopádie (BerUn 1773—1858) 2-Í2 köt.-ben.
Magától értetdik, hogy mindezek hosszú megjelenésük miatt, mire befejezdtek, jó részben el
is avultak.

Anglia különösen gazdag ilyféle müvekben.
Legnagyobb az Encyclopaedia Britannica, melynek els kiadása Tytlertl (London 1771) 3 köt.
2'ik (u. 0. 1778-83) 10 köt. 3-ik (Edinburgh 17881797) 18 köt. és Supplem. (1801) 2 köt. 3-ik (u.
7-ik (u.
o. 1810) 20 köt. 4r-ik (u. o. 1817) 22 köt.
o. 1822—23) 22 köt. 8-ik (u. o. 1852—58) 22 köt.
9-lk kiad. (u. o. 1875—89) 24 köt. és Index s ehhez
New volumes (u. o. 1902—3. és London) 11 köt.,
melybl 2 köt. Maps and Index legújabb kiadása
1911-ben 28 köt. és 1 köt. Index. Más említend
angol müvek Encyclopaedia Edinensis (Edinburgh
Encyclopaedia imperial (London
1816) 6 köt.
1809—14) 4 köt. Encyclopaedia Londonensis (u.
Encyclopaedia Metropo0. 1797—1829) 24 köt.
li^ana (u. o. 1817—45) 59 köt; Encyclopíiedia
Perthensis (u. o. 1816) 23 köt. Encyclopaedia
Popular or Conversationslexicon(Edinburghl849The English Encyclopaedia (Lon1850) 14 köt.
don 1801) 10 köt. The London Encyclopaedia (u.
0. 1829) 2 köt.
Brewster, The Edinburgh Encyclopaedia (Edinburgh 1811—30) 25 köt.
A francia egyéb lexikonok közül fbbek En:

;

;

;

;

;

:

;

;

;

;

;

;

;

:

cyclopédie catholique (Paris 1838—49) 18 köt.;
Encyclopédie des gens du monde (u. o. 1833—44)

44 köt. Encyclopédie du XIXe

siécle (u. o.

;

1836—

1846)27 köt., 2. kiad. 1858-64., 55 köt. Encyclopédie domestique (u. o. 1830) 4 köt. és Atlas;
Encyclopédie modemé (u. o. 1846—51) 30 köt.,
12 suppl. és 2 köt. atlas (1856— 62); Encyclopédie
nouvelle (u. o. 1834), mely befejezetlen maradt
Encyclopédie dessciencesreligieuses(u. o. 1876 —
1882), melyet protestáns írók írtak. Legnevezetesebbek a La Grandé EncyclopMie (u. o. 1885—
1902) 31 köt.; a Larousse-féle Grand dictionnaire
encyclopédique du XIX. siécle (u. o. 1866—76 és
1878—88) 15 köt. és 2 suppl. Nouveau Larorsse
;

;

illustré (u. o.

.

1902—4, 1908) 7

köt. és 1 suppl.

A

suppl.

1841-47. 6 köt., suppl. 1850. 6 köt.

Ergánzungen (1855-56) 2

:

Neueste
a 7-ik

köt., legutolsó

kiad. 12 köt.-ben (Berlin é^ Stuttgart 1888—93).
Nagy népszerségre kivált két német Konversations-Lexikon jutott, a Brockhaus Fr. Arnold által
és a Meyer J. által alapítottak. Brockhaus 1808.
vette át a Löbel és dr. Francke által kezdett (Leipzig 1796) Konversations-Lexikont s 1809— 1 l-ig
befejezte, 2 suppl .-kötettel gyarapítva. Utóbb kivált
azzal tette híresé, hogy népszer kívánt lenni,
miáltal jóformán az egész földön elterjedt s ma

többnyire ezt utánozzák, s példájára az újabb lexikonokat is a kiadó nevérl nevezik. Legutolsó a
14-ik, jubUáris kiad. (Leipzig 1900—1908) 17 köt
s ugyanennek 2 kötetes kiadása Kleines Konversations-Lexikon (1911). A Meyer-féle Neues Konversations-Lexikon els kiadása (HUdburgheim)
1839- 52. jelent meg 37 köt -ben és 1852—55.
Suppl. 5 köt. legutolsó a 6-ik Mad. (1904-8) 20
köt és Ergánzungsb. 1909—11. 3 köt Ugyan kiadta a Kleines Konversations-Lexikont 6 köt -ben,
7-ik kiad. 1906—9. és megjelent u. e. 2 köt.-ben
1912. Kiemelendk még: Allgem. Real-Encyklopaedie od. Konversations-L. für d. kathol. Deutschland (Regensburg 1846—51) 12 köt., 4-ik kiad.
(1880—90) 12 köt. hasonló célú a Herder's Konversations-Lexikon (Freiburg 1863—57) 5 köt,
3-ik kiad. 1902—7., 8 köt.-ben.
Kivált a Brockhaus-féle Konversations-Lexikon
módszere alapján ma már minden elrehaladottabb irodalomban jelentek meg hasonló müvek.
;

;

Németalföldön : Algemeene Nederlandsche Encyclopédie (Zütphen 1865—68) 15 köt. Geillustreerde Encyclopaedie (Amsterdam 18ÖS— 82), 2-ik
kiad. 1884—88, 16 kötet. Angliában líjabban : The
penny cyclopaedia (London 1833—58)31 köt The
;

;

National Cyclopaedia (u. o. 1843—51) 12 köt., 2.
kiad. 1875, 13 köt. ; Knight English Cyclopaedia
(u. 0. 2. kiad. 1866—68) 23 köt és 4. Supplement;
Chamber's Encyclopaedia (u. o. 1860 68) 10 köt,
legújabb kiadása 1901 Chamber's Information for
the people (5. kiad., 1874 75) 2 köt Encyclopaedia Dictionary (1883 85) 7 köt. Nelson 's Encyclopaedia (London 1911—12) 25 köt Amerikában:
Encyclopaedia Americana (Philadelphia 1839
1847) 14 köt. New American Cyclopaedia (New
York 1858-63) 16 köt, újabb kiad. 1873—76.;
Deutsch-Amerik. Konversations-Lexikon (u. o.
1869—74) 11 köt.; The national Encyclopaedia
(u. 0. 1872-tl) Encyclopaedia Americana (Philadelphia 1883-tól) Johnson's Universal Cyclopaedia (New York 1874—78) 4 köt., legújabb kiad.
1893—95, 8 köt. ; The new intemational Encyclopaedia (u. 0. 1902—1905) 21 köt., mely folytatása
a The intemational Encyclopaediának (u. o. 1884,
újabb kiadások: 1891, 1894, 1898). Dániában:
Nordisk Conversationslexikon (Kopenhága, 3.

—

;

—

—

;

;

;

;

;

legújabban egyszerre kiadott Encyclopédie univer- kiad. 1888-tól); Salmonsens store illustrerede
selle du XX* siécle (Paris 1911) 12 köt, kevésbbó Kon v.- lexicon en nordisk Encyklopaedi (u. o.
gondos
1893-tól)
Korvégiában : Illustreret Norsk KonA németeknél nevezetesebbek Encyclopaedie, versations Leksikon (Kristiania 1908); OlaszAllgemeines Lexicon von Th. Jablonski (Leipzig országban: Nuova encic.'opedia popolare (Torino
1721); Orosses voUstandiges Universallexicon, 1841—51) 12 köt. ; 6. kiad. Boccardótól 1875—

m.

;

:

—
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1888, 25 köt. ós suppl. 1888-tól; Dizionario Register; Bulenburg, Real-Enc. der gesamten
universale di scienze, lettere ed arti és suppl. Heilkunde (2. kiad. Wien 1885—90) 22 köt., 4.
(Milano 1883); Enciclopedia universale (Prato kiad. 1907 óta (Berlin és Wien), eddig 11 köt.
1868—70) 6 köt. Spanyolországban : Enciclopedia Lueger, Lexikon der gesamten Technik (Stuttgart
modema (Madrid 1843—61) 34 köt. és 3 köt. At- 1895—99) 7 köt. Burckhardt ös Meyer, Bnc. der
las. Portugáliában : Diceionario universal portu- mathem. Wissensehaften (1898 óta); ugyanaz franguez illustrado (Lissabon 1882) 4 köt. Diceionario ciára átdolgozva: Enc. des sciences mathématiques
popular historieo, geographico etc. (u. o. 1876— (Paris 1904 óta) Kocher, Encycl. der gesamten
1890) 16 köt. Oroszországban : Encyclopoviceskij Chirurgie (Leipzig 1903-tól) ; Windelband, Encycl.
Slovár (a Brockhaus-fóle; Pétervár 1890—1901) der philosophisohen Wissensehaften (Tübingen
31 köt.; ugyanaz kisebb, 6 köt.-ben is; Boljsaja 1912-tl). Francia nyelven említendk: Migno,
Bnciklopedija (1899 óta). Lengyelországban : En- Encyclopédie théologique (1844—66) 171 köt.;
cyclopedya powszechna (Varsó 1859—68 és u. ez Pranck, Dictionnaire des sciences philosophiques
újra 1 890-töl) 28 köt. Finnországban : Tictosana- (3. kiad. 1885) Vivien de St.-Martin, Nouveau
kirja (Helsingfors 1908 óta). Csehországban : Slov- dictionnaire de géographie universelle (Paris 1879ník Naucny (Prága 1860—87) 12 köt., Óttv Slov- 1897) 7 köt. és suppl. angolul Johnston, General
nik Nauén;^ (u. o. 1888-901) 17 köt. Románia dictionary of geography (Edinburgh 1877) Ura,
számára Ency clopedia Romána (Nagyszeben 1 9()0- Dictionary of árts, manufactures and mines (Lontól). Pölemlítendök ezekkel kapcsolatban az ú. n.
don, 4. kiad. 1874-78) 4 köt. Gwilt, Encycl. of
tudományos szótárak, melyek öse Suidas görög architecture (u. o., legújabb kiad. 1894); The jeLexikon-a s melyek utóbb azonosultak a Konver- wish Enc. (New York és London 1901—6) 12 köt.
sationlexikonokkal s ott szóltunk róluk.
Ezek részletes felsorolása az egyes tudományE nagy szótári mvekkel egyidöben számos szakokhoz tartozik mert ma már alig van az
kisórlet történt, hogy a tudományok összefoglaló emberi ismereteknek, sót még játékoknak, szorendszerét alkossák meg nem szótárszer, hanem kásoknak, st babonálmak is oly neme, melyre
rendszertani mvekben, szintén Bacon nyomán, egy-egy szótári
valamely nyelven ne akadna.
mint Gesner J. M. Primae lineae isagoges in eru- Ujabban nagy elterjedésre jutottak kivált francia,
ditionem universalem (3. kiad. Göttingen 1786)
angol és német nyelven a kis- v. zseblexikonok,
Sulzer J. G. Kurzer Inbegriff aller Wissensehaften melyek Moment-lexikon, Mementó stb. nevek alatt
(Bisenach 1778 és 93); ilyenek Adelung, Reima- kerültek forgalomba s vegyesen szótárak ós realrus, Büsch, Klügel, Reusz, Buhle stb. müvei a lexikonok a tárgyak rövid ismertetésével.
XVIII. sz.-ból; továbbá a Kantista Eschenburg
Az els Magyar Encyclopaedia cím mvet
Lehrbuchder Wissenschaftskunde-ja (Berlin 1808); Apáczai Cseri János írta, mely szak szerint 8 tuKrug, Versuch einer systematischen Enciklopadie dományt tárgyal. Legfontosabb benne a Descartes
der Wissensehaften (Leipzig 1796— 7 és Züllichen íllozóflájának ismertetése. Megjelent Amsterdam1804—19) és több másoké, melyek közt utóbb ban, 1653 évszámmal, valóban 1655 (újra Gyrött
legismertebb lett Schleiermacher Bibliogr. System 1803). Nyiry István
tudományok öszvesége
der Gesammten Wissenschaftskunde (Braunschw.
(I— III. S.-Patak 1829—31) hasonlóan szak1852). Ma már a tudományok nagyarányú elkülö- rendszer, de csak a nyelvtani s történeti tudonülése ily összefoglaló mveket majdnem kizár. mányokról szól. Az összes tudományokról szólnak
Az egyes tudományágakat külön tárgyaló en- Lánghy István
tudományok esméretére tanító
ciklopédikus
száma oly nagy, hogy fel- könyve (1827) Bschenbach és mások Wissensorol hatatlanok e helyen. Ezek hol egyes részek schaftskundeja nyomán és Fejér György,
tudokülön feldolgozásából álló gyjteményes mvek, mányok E.-ja (1848). A népoktatásra voltak tehol szótárak. Legyen itt csak néhány felemlítve
kintettel Edvi niés Pál (1837, 1838 és 1841—44),
Rotteck és Welcker, Staats-Lexikon (3. kiad. Wargha János (1837 38), Márki és Zimmermann
1856 66, Leipzig) 14 köt., az akkori német sza- (1853). A jog- és államtudományokra vonatkozik
badelvüség szellemében ellenese a Wagener-féle Mohi (1866, 1871) müvének fordítása s a Pauleré
konzervatív Neues Konversations-Lexikon, Staats- 1851, 1862, 1865, 1871), csupán a természéttudomáuyokra a Tóthé (Bonnet után, 1818—19), a
n. Gesellschaftslexikon (Berlin 1859— 68) 23 köt.
továbbá Deutsches Staats-Wörterbuch (Stuttgart Pethéé (1815), a Sárospataki Természeti história
és Leipzig 1857-70) 11 köt. Pauly, Real-Encyclo- (I— III), Bemstein nyomán a lermészet könyve
paedie der klass. Altertumswissenschaft (Stutt- (1875), Schoedler után a Természet könyve {ISbS),
gart (1842—66) 6 köt, 2. kiad. Wissowatól (1894 a filozófiára Ruszék József (1811—12), Bihari
óta), eddig 12 Halbband MüUer Iwan, Handbuch Péter (1875), a klasszika filológiára Stanislaides
der klassischen Altertumsvfissensch. (München (1803, latinul), Télfy János (1864), a nevelésre
1885 óta) Gröber, Grundriss der román. Philo- Verédy Károly Paedagogiai Encyclopaediorjsk
logie (Strassburg 1888 óta) ; Paul, Grundriss der (1886). A betiirendes lexikonok közül az els
germ. Philologie (u. o. 1889—93 s újra 1896-tól Bod Péter Magyar Athenása a magyar írókról
3 köt.) Geiger és Kuhn, Grundr. der iranischen (1766), Ladvocát Históriai dicfionariumja, maPhilologie (u. 0. 1896-tól) stb. Herzog, Real-Enc. gyarul kiadta Mindszenti Sámuel (1795—97,
für protest. Theologie u. Kirche (Stuttgart és I—VI.
hist, did. VII— VIIL 1808—9), Buday
Gotha 1854—68) 22 köt.; 2. kiad, 1896—1909, Ferenc Polgári lexikona (I— III.) 1805. A bet22 köt. Wetzer és Welte, Kirchenlexikon (Prei- rendes egyetemes lexikonok elseje a Közhasznú
burg in Breisgau 1847—60) 18 köt., 2. kiad. Her- ismeretek tára (1831—34, I— XII., 2-ik, címlapgenröther és Kaulentöl (1800—901) 12 köt. és kiadása 1844. Heckenast), mely a Brockhaus-féle
;

;

;

;

;

;

:

;

m
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mve

A

mvek

A

:

—

—

;

;

;

;

;

;

;
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Konversations-Lexikon alapján készült, hazánkra
vonatkozó kiegészítésekkel Wigand Ottó kiadásában. Ez Bajza és Döbrentei (szerkeszt) közt
az ú. n. Konversations-Lexikoni pör okozója lett.
Az ezt követ Ifjuságot képz ismeretek tára
<szerk. Nagy Márton és Zimmermann Jakab (I—
rv. Wien 1840— 42) csak az iQuságnak szólt s
Vállas Antal Nemzeti Encyclopaediá-j& (1848,
I
VII. fiiz.) hazánknak csak földrajzi és történeti ismeretét tartalmazta volna.de félben maradt,
szerzó külföldre menekült. A forradalom után jelent meg 1850
55. az TJjabbkori ismeretek tára
(I— VI) s ennek kiegészítése, a Jelenkor (1858),
egy kötetben(Heckenastnál,cimlapkiad. 1861—64,
7 kötet), mindkett ma is figyelemre méltó, de csak
a politikai és társadalmi életre terjed ki. Ezt követte szintén Heckenast kiadásában az Ismerettár
(I— X, 1858—64, két hasábos fametezetekkel),
mely els sorban a magyar nagy közönséghez
szólt. Ugyanekkor indította meg a Szt. István-tár-

—

—

magyar encyclopaediá-t. mely
Török János szerkesztésében nagy terjedelemben
indult meg, úgy, hogy az I II. k. csak az A

sulat az Egyetemes

—

Amerika szavakig térj ed, de utóbb összezsugorodott
(I— Xin., 1860—76). Ezt követte az arányosabban
beosztott Magyar leocikon Somogyi Ede szerkesztésében (1879

továbbá a

—85, —XII.)

Magyar

I

s közben jelent meg
zenészeti leocikon (1880) és

Vasúti lexikon (1879), amaz Ságh, emez Wtthrl
Jákó szerkesztésében, a Wekerle Kis lexikona
(I
II., 1886), majd Acsádi szerkesztésében a jól
készített gyakorlati: Athenaeum kézi Lexikona
(I—II., 1892—3). Az els, a kor színvonalán áUó

—

enciklopédikus lexikon volt az ú. n. Pallos Nagy
Leodkona Bokor József szerkesztésében, mely
kivált a magyar adatok feldolgozásában jeles
(I— XVI. és I— II. pótköt. 1893—97, 1900; a két
pótkötet új kiad. 1904). Ebbl ntt ki a mi lexikonunk. Az ú. n. szaklexikonok közül újabban jelentek meg Márkus Dezs szerkesztésében a Magyar jogi lexikon (I— VI., 1898—1907), Halász
és Mandelló szerkesztésében a Közgazdasági lexikon (I-IU., 1898-1901 Palla8),Gaithé8 Pacznertöl a LelldpásztorijLexikon{i^d2),^Q(iz'W]\mos,
szerkesztésében az Ókori lexikon (I II., 1902—
:

—

1904), Rédey-Lakytól Rendrségi lexikon{i^2\
Bezerédy és Szilassy szerkesztésében a Mez-

—

—

gazdasági Leocikon (I II., 1905 6), Szinnyei
Józsefti a M/.9yaríro A;, megindult 1891., eddig
megjelent 13 köt., a 14-ikkel befejezdik.
Enciklopédisták. így nevezik a nagy francia
«Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des Sciences, des árts et des mótiers* (28 kötet. Paris 1751—
Í772., Supplément 5 köt., 1776—77. és Table

analjrtique 2 köt., 1. Enciklopédia) alapítóit, kezs munkatársait, mely
Diderot és d'Alem-

dit

—

Enclave

nak a

hívei. Ide tartoznak Diderot, d'Alombert,
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bert szerkesztése alatt jelent meg s oly fontos
szerepet vitt a XVIII. század kultúrájának történetében. Jelentségót nemcsak annak köszöni,
hogy az összes emberi ismeretek tárháza volt a

m

bevezetésében (külön is számtalanszor
megjelentccDiscours préliminaireo) az emberi tudás
beosztását adja, Bacon alapján Bacon gondolatait
ki a

tovább fejlesztvén, továbbá Rousseau, Grimm,
Dumarsais, Voltaire, Holbach báró, Jaucourt, Mailet, Toussaint, Daubenton, Yvon, Marmontel stb.
V. ö. La Porté, L'esprit de l'Bncyclopédie (5 köt.
1768) Duprat, Les Encyclopédistes (Broxelles
1866); Morley, Diderot and the Bncyclopedists
;

(London 1891).

Encina (^d:

ensaína), Juon, spanyol drámaíró,
Enzinas faluban, Salamanca mellett, 1469
táján, megh. Salamancában 1534. Salamancában
tanult, aztán Don Fadrique de Toledónál, az els
Álba hercegnél titkároskodott késbb Rómába
ment s itt mint költ ós zenész annyira Mtünt,
hogy pápai karmesternek nevezték ki és a leóni
prépostságot adományozták neki. 1519-ben Jeruzsálemben is járt. Költi mveinek els gyjteményét Cancionero (Salamanca 1496 és más izben)
címmel adta ki, s e müvéhez Arte de poesia castellana v. Arte de trobar c. prózában írt értekezést csatolt, amely a spanyol költészettan els
kísérletének mondható. Számra nézve 11 drámája:
Representaciones, révén, amelyeknek legnagyobb
része világi tartalmú, méltón nevezik E.-t a spanyol dráma megalapítójának. Jeruzsálemi útját
Tribagia, ó via sagra de Hierusalem (Róma 1521,
majd legutóbb Madrid 1786) c. költi leírásában
írta meg.
Encke, 1. Erdmann, német szobrász, szül. Berlinben 1843 jan. 26., megh. 1896 júl. 7. Wolff
Albertnek volt tanítványa és klasszikus tárgyú

szül.

;

:

mvekkel

lépett föl elször. Jelesebb

mvei

:

Jahn

emlékszobra Berlinben (1872); Lujza királyné
márványszobra a berlini Thiergartenben (1880),
mely Németországban igen nagy népszertlségnek
örvend I. Vilmos német császár és Auguszta császárné szarkofágjai a charlottenburgi mauzóleumban (1891—94) I. Vilmos császár emlékszobra
Französisch-Buchholtzban stb.
2. E., Johann Franz, német csillagász, szül.
Hamburgban 1791 szept. 23., megh. Spandauban
1865 aug. 26. E. 1811-tól kezdve Göttingenben
Gauss vezetése alatt dolgozott 1816-ban a Gotha
melletti csillagvizsgáló intézetben segéd lett, 1817tl kezdve pedig a csillag\Tzsgálót önállóan vezette. 1825-ben Berlinbe hívták, az itt fölállítandó
csillagvizsgáló igazgatójának. A Die Entfernung
der Sonne (Gotha 1822—24, 2 kötet) cím két
értekezésében földolgozta az 1761 és 1769-iki két
Vénus-át vonuláson tett észleléseket. E. határozta
meg a Ponstól 1819 nov. 26. fölfedezett, de késbb
E.-rl elnevezett üstökös pályáját (1. Üstökösök)1844-b8n a berlini egyetemen a csillagászat rendes tanára lett. Összegyjtött müvei: Astronomische Abhandlungen (Berlin 1868, 3 kötet) és
Gesammelte mathematische und astronomlsche
Abhandlungen (u. 0.1888—89, 3 köt.). V. ö. BruhnSt
;

;

maga idejében, hanem mert annak a filozófiai Joh. Fr. B. (Leipzig 1869).
iránynak, mely Franciaország s vele együtt egész
Encke-féle üstökös, 1. Üstökösök.
Európa gondolkodásának, társadahni, állami s erEnclave (franc.) elnevezéssel jelöljük az olyan
kölcsi életének újjáalakításán dolgozott, egyik leg- állam helyzetét, amelyet más állam területe köhatalmasabb orgánuma volt. Azért E.-nak egyál- rülzár, így San Marino köztársaság Olaszország
talán mindazokat is nevezik, kik ennek az irány- E.-ja. E. alatt értenek oly területet is, amely
..
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alá tartozik, mint az ket körülsaját államhoz való viszonyában
az ily területrésznek exclave a neve.

máa fhatalom

vev

terület.

A

—

Endemizmus

kat, banképületeket, egyleti palotákat, egyéb
nyilvános épületeket épített fleg Berltaben, de

Németország más városaiban, kivált Danzigban
is, valamennyit olasz és német renaissance stíEncope (állat), a Szabálytalan test (Irregu- lusban. Legnevezetesebb épületei az ú. n. Rotes
laria) tengeri sünök egyik neme. 5 élö faja isme- Schloss, a Ravené-féle áruház, az építészegylet
retes. Florida, Nyugat-India és Brazília partjai palotája, a darmstadti bank palotája, a Museum
közelében 70 fonál mélységig él az E. emarginata für Yölkerkunde épülete stb. Berlinben 1886 óta
a japán kormány megbízásából több tokiói nyilváL. Ag. hossza 12 cm., szélessége 11 cm.
Encoanter-öböl (ejtsd: enkannter), öböl D.- Ausz- nos épület tervét készítette.
Endeavour (^tsd: endevor), 1. folyó Queensland
trália D.-i partján, Bernouilli-,Yervis-fok és aKangaroo-sziget közt, amely utóbbi mellett a Back- ausztráliai gyarmatban York félszigetén a D. sz.

Encomium,

1.

Enkomion.

;

;

15" 27' 4" alatt a Korall-tengerbe torkollik partjain széntelepeket találtak. A torkolatánál lev
Cooktown-Mköt Sydneyvel táviró-összeköttetésben áll.
2. Tengerszoros York -félsziget északi
csúcsa és a Prince-of- Wales szigetek közt nagy
Encrlnas Miller (áiiat). Kövült Crinoidea (ten- hajók nem járhatnak rajta keresztül.
Endeclia (spanyol, ejtsd: endecsa; leginkább
geri liliom), az Echinodermaták (Tüskebrüek) egy
csoportja. Az Encrinidce F. Roem. családjába tar- többes számban endechas alakban használatos)
tozó nem. Az állat egy még ki nem nyilott liliom- a. m. panaszdal, halotti költemény, elégia, mely
hoz hasonlít, melynek a kocsánya mozgékonyan négysoros stanzákból áll az egyes sorok hat-hét

stairs-csatorna vezet át a St. Vincent-öbölbe. É.-i
részében van a Murray zátonyos torkolata. É.-on
a Port Victor, D.-en pedig a Lacépéde-öböl igen
jó kikötökül szolgálnak. Egyébként az öböl sekély,
lagunás, ez az ú. n. coorong.

;

—

;

:

;

tagokból áll. Ezen kocsánytagok már régen
kerékkövecskék, püspök- v. Bonifacius-flllér néven ismeretesek és némely helyen a triászkorú
képzdményekben oly nagy mennyiségben lépnek
föl, hogy egész rétegeket képeznek. Legelterjedtebb faja az E. lüiformis Mül, mely a triász-kor
közepe táján képzdött, kagylómészben gyakori

szótaguak és asszonáncot adnak.
Endeiolit (ásv.), igen ritkán található apró sötét csokoládébarna oktaéderekben Narsarsukon
(Grönland). Kémiai összetétele még nincs pontosan megállapítva tartalmaz kovasavat, niobsavat, zirkonsavat, eeriumoxidot, mészt és fluort.
Endelave, dán sziget Yylland és Samsö-sziget
hazánkban is, amelynek E. v. Encrinita-mész a közt a Kattegat DNy-i részében, 12-6 km* területtel, (1910) 656 lak.
neve.
Endellionit, (ásv.), 1. Boumonit.
Encs, kisk. Abauj-Torna vm. szikszói j.-ban,
Endemann, Wilhelm, német jogtudós, szül.
vasúti állomás, posta- és
(1910) 1104 magyar lak.
Marburgban, 1825 ápril 24., megh. Kasselban 1899
táviróhivatal.
Encsencs, nagyk. Szabolcs vmegye nyírbátori jún. 13. 1862-ben jenai, 1876. bonni egyetemi
j.-ában, (laio) 1560 magyar lak. postai ügynök- tanár lett. 1871— 73-ig birodalmi gylési képvisel is volt. Nevezetesebb mvei Die Beweislehre
ség, u. t. Nyírbátor.
EQcyclopaedia, 1. Enciklopédia.
des Zivilprocesses (Heidelberg 1860, 2. rész) Das
Endámenesz, maláj néptörzs. 1. Alfuru.
deutsche Handelsrecht (u. o. 1865) Das deutsche
Endaortitisz (gör.), az aorta vagy föveröér Zivilprocessrecht (u. o. 1868) Das Recht der Aktiengesellschaften (u. o. 1873) Der deutsche Ziendoartenitisze, 1. Endoarteriitisz.
vilprocess (u. o. 1878—79) Das Recht der EisenEndarteriitisz, a. m. endoarteriitisz (1. o.).
Endázeh, török eredet rfös mérték. Török- bahnen (Leipzig 1886) Das deutsche Konkurs64*1 cm., verfahren (u. o. 1889) másokkal együtt Hand65'2 cm., Romániában
országban
63-8 cm. Ujabban inkább pik né- buch des deutschen Handels-, See- und WechselEgyiptomban
ven ismerik.
rechts (u. o. 1881—83, 4 köt.).
Endemia (gör.) a. m. tájbetegség, az olyan
Ende, porosz falu az amsbergi kerület hageni
betegség, amely valamely vidéken rendszeresen
járásában, malomiparral, (i9io) 3665 lak.
Ende, 1. Hans am, német fest és rézkarcoló, elfordul. Ilyen pl. a Gangesz torkolatánál akolera,
szül. Trierben 1864 dec. 31. Mvészeti tanulmá- stb., 1. Járvány.
Endemikus (gör.) ü. n:. benszülött, otthon
nyait a karlsruhei és müncheni mestereknél végezte. A worpswedei mvészkolónia tagja. Müvei való botanikai értelemben E. növény az, amely
hangulatos, többnyire pleinair tájképek Els hó, csak valamely flóraterüloten fordul él, azon kíószi napfény. Tavaszi nap, ószi erd. Tanya hó- vül nem található. L. Endemizmus. E. lehet faj,
han. Nyári nap. Este a nádasban, Erd szélén stb. génusz, család, kisebb vagy nagyobb rendszertani
Rézkarcai közül néhány a Szépmvészeti Múzeum egység. E.-faj pl. BhododendronKotschyi Erdélyben, E.-génusz pl. a Kitaibelia a déldunai alföldön,
grafikai gyjteményében is látható.
2. E., Hermann, német építész, szül. Landsberg- E.-család pl. a Grubbiaceae a Jóreménység fokon,
ben a Warthe mellett 1829 márc. 4., megh. 1907 E.-rend a Ginkgoales kina-japáni területen.
Endemikus betegségek, 1. Betegség.
aug. 10. A berlini építészeti akadémián tanult.
izült

;

;

;

:

;

;

;

;

;

=

=

;

=

;

;

:

Endemizmus (növ.), alatt értjük azt, ha bizoNagy szerepet játszott Berlin mvészeti életében, a megyetem tanára, a mvészeti akadémia nyos területen oly növények éíaek, amelyek a
elnöke volt és sok német és külföldi kitüntetés- terület határán kívül máshol nem fordulnak el.
ben részesült. Társával, Böckmann Wilhelmmel Ezek a növények endemikmák (fajok, változatok,
(1832—1902) együtt igen nagy építészeti tevé- formák, vagy nagyobb rendszertani egységek, gékenységet fejtett ki és különösen nagy áruháza- nuszok, családok). L. még Endemikus.

Endenich

—
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Endenich, elbb önálló község, Köln porosz
kerületben, 2 km.-nyire Bonntól, örültek házával,
melyben Schumann Róbert zenekölt 1856. Mtmkácsy Mihály pedig 1900. meghalt. Jelenleg Bonn
(1. o.) egyik kerülete.
Ender, Johann, osztrák festó, szül. Bécsben
1793 nov. 4., megh. 1854 márc. 16. A bécsi akadémián tanult és klasszikus tárgyú történeti képekkel lépett föl ut<jbb azonban, Isabey hatása
alatt, nagy sikerrel foglalkozott miniatürarcképek festésével. 1818-ban gr. Széchenji István
magával vitte görög- és olaszországi útjára.
1829 50-ig a bécsi mvészeti akadémia tanára
volt A Magy. Tud. Akadémia számára festette a
Magyarorszáe civilizációja c képet. Oltárképeket
is festett Két fia, E. Eduárd ós E. Thomas is

—

festó volt.

Enderby-íöld, szárazföld a Déli Jegestengerben, a déU sarlíör és a k. h. 50' alatt ; nevét
Enderbytól kapta, akié a hajó volt, amelyen 1831.
Biscoe angol cethalasz felfedezte. L. Sarkvidék
és Sarki-ideki utazások.

—

Endoarteriitisz

dékozta és egész magánvagyonát a tudománynak
Leginkább a szisztematikával foglalkozott. Számos munkájából Flóra Posoniensis (Pozsony 1830) Meletamata botan. 1832 Prodromus
florae Norfolkicae (Wien 1833) Grundzüge einer
neuen Theorie der Pflanzenzeugung (u. o. 1838)
Iconographia generum plantarum (u. 0. 1838)
Medizinalpflanzen der östorreichischen Phannakopöe (u. 0. 1842) ; Grundzüge der Botanik (u. o.
Synopsis Coniferarum
1843, tJngerral egjütt)
(St. (íallen 1847) említjük. Legnagyobb botanikai
érdeme az új természetes rendszer, melyet Genera
plantarum (Wien 1836—1850), késóbb az Enchiridion botanicum (Leipzig 1841) c. munkáiban dolgozott ki. Részt vett a R. Brown, Vemúschte
Schriften kiadásában, melyet Nees v. Esenbeck
rendezett sajtó alá. Martius-szal a Flóra BrasiUensis-t is szerkesztette. Az Atlas von China nach
der Au&ahme der JesuitenmissionáreOMen 1843,
6 füz.) c. munkáján kívül számos becses adalékot
nyújtott a régibb német és óklasszikai irodalom
ismeretéhez ; kiadta Priscianus két költeményét
szentelte.

:

;

;

:

;

Endermatákos kúra. £ módszer abban állott, (Wien 1828), Szt. Máté evangéliuma ónémet fordíhogy a bórön krisbogár-flastrommal hólyagot tásának töredékét, Hofönann von Fallerslebennel
húztak, meljTiek brkéjét azután ollóval felmet- (u. o. 1834, 2. kiad. Massmannal 1841), az Anskszették és az így lecsupaszított br aljára hintet- lecta grammatica (u. o. 1836), Denkwiirdjgkeiten
ték V. kenték rá az orvosságot. Amióta a gyógy- derHeleneKottanerin (1846) és Anfangsgründe der
szereknek br alá fecskendezése ismeretessé ln, chinesischen Grammatík (u. o. 1845) c. müveket
flazai irodalmunkat
legjobban érdekli a Die
az E.-t egészen elhagyták.
Endermo, öböl Jesszo japáni sziget déli részén, Gresetze des heiligen Stephans (Wien 1849) kibenj'úlik a szárazföldbe és egy kis sziget védi a adása, ahol E. a 139
142. 1. a magyar okleve-

—

tenger áradatától. Kedvez fekvése és a sziget lekben olvasható határfák és más fák neveit is
természeti kincsei a kereskedésre nézve fontossá összeállítja, továbbá AnonjTni Belae regis notarii
teszik.
de gestis Hungarorum liber (Wien 1827). LeveleEndemn (perzsa) a. m. a bels rész, hárem.
zését Cnger Ferenccel kiadta Haberlandt 1899.
En détail, 1. Détaü.
L. még Xövényrendszerek.
Elndiichit (ásv.) névvel illetik a sok vanadiumot
En détail-özlet, 1. En gros-üzlet.
En deux (franc, ejtsd: aS dö) a. m. kettesben tartalmazó mimetezitet, ilL a mimetezit és vanaúgy a kártya-, mint egyéb játékokban használt dtnit között álló tagokat
kifejezés, mikor csak két játékos vesz részt.
Endoarteriitisz ígör.) v. arterioszklerózis, a
Endingen, város a badeni Freiburg kerület veróerek leggyakoribb megbetegedése, mely a
emmendingeni j.-ban, a Kaiserstuhl északi ol- verér bels hártyájának (intüna) foltos megvasdalán, vasút mentén, jelentékeny szóU- ós bor- tagodásában és elkérgesedésében áU. Eleinte köttermeléssel, br-, cipó- és szivargyártással, (1905) szövetburjánzás indul meg. majd az újonnan kép3071 lak.
zdött szövetben különböz elfajulások (hyalin,
Endinnm, 1. Enedinum.
zsíros E.) jelentkeznek, mert az intimában ninEndiométer (gör.), a délkör meghatározására csenek erek s így a szövet nem kap táplálékot.
szolgáló eszköz.
Utóbb az elhalt tömeg elmeszesedik, vagy zsíroEndivia (növ), L Cichorium.
san, szemcsésen szétesik (atheromatózís) és kifeEndivia-saláta (növ.), 1. Cicfiorium.
kélyesedlk. A E. az idsebb kor megbetegedése ;
Endl., botanikus nevek mellett Endlicher egyesek az ér túlfeszítését tartják a baj okának,
István László (1. 0.) nevének rövidítése.
mások a mechanikai ingeren kívül a vérben keEndlicher István László, botanikus, szül. Po- ring méi^ez vagy fertz anyagokban keresik
zsonyban 1804 jún. 24., megh. Bécsben (strychnin- az E. okát. A mérgezések közül az idiUt alkoholnel megmérgezvén magát) 1849 márc. 28. Eleinte os fémmérgezéseknek van jelentségök az E.
a papi pályára készült (1823) a bécsi érseki szemi- szempontjából. A fertz betegségek közül a bujanáriumban, de 1826. kilépett s 1828. az udvari kórnak van a legfontosabb szerepe. Allatokban az
könyvtárhoz jut jtt. Itt különösen az ókori remek- E. nagyon ritka s ezért az okot az ember életírókkal, a középkori latinistákkal, a kinai nyelv- módjában, fóleg az élvezeti szerekben (alkohol,
vel ós a magyar történeti forrósokkal foglal- dohány stb.) kell keresnünk. A E. következménye
kozóit. Fömunkásságát azonban a botanikának az erek szakadékonysága, gyakori az érrepedés és
szentelte. 1836-ban a bécsi cs. kir. természet- vérzés, Így a legtöbb agyvelövérzésnek (gutaütés)
rajzi gyjtemények növénytani osztólyának re, is ez az oka. A szív eretnek E.-e szívbénnlás útján
1840. az egyetemen a növénytan tanára s a nö- rögtöni halált okozhat. A zsigerekben (máj, vese)
vénykert igazgatója lett. Könyvtárát és növény- sorvadás következik be az E. miatt. Gyakori a
gyjteményét (36,000 frt érték) az áUamnak aján- beteg erekben a trombózis (1. o.) a következmé-

—
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nyes emboliával és infarktusok képzdésével. A System of consanguinity (Washington 1869)
legtöbb aneurizma is az E.-es erekben képzdik. Westermarck, History of humán marriage (LonEndoblaszt a. m. entoderma (1. o.).
don 1901, németül is megjelent).
Endocardlam (gör.). A szív falának endoEndogén (gör.) a. m. a szervezet belsejében kethelbl ós kötszövetbl álló bélése, amely a szív- letkezett, így pl. E. betegség, E. fertzés, E. húgybl kimen vagy oda belép erek falának közvet- sav stb. Ellentéte exogén. E.-nék., bels eredet
len folytatása. L. Szív.
V. bels keletkezésnek mondjuk a növényeknek
Endocarpium (gör.), 1. Endokarpium.
ama tagjait, amelyek a test bels szöveteibl
Endodermisz (növ.). Az edénynyalábokat a leg- keletkeznek. Ilyen B. a gyökérág, amely a gyötöbb esetben egyenkint v. valamennyit együtt- kér tenyészcsúes közelében az epidermisz és az
véve egy sejtrétegbl való hüvely választja el a elsdleges kéreg alatt es ós pedig rendesen a
környez szövetektl, amelyet tágabb értelemben fanyalábok eltti perioiklus (perikambium) sejt•vett B.-nek, nyaláb- v. védhüvelynek v. kéreg- jeibl ered és fejldése alatt áttörve a küls szöhatárnak neveznek. Szkebb értelemben csak veteket, jelenik meg. E. származásúak a járuakkor B. ennek a hüvelynek a neve, ha sejtjei- lékos gyökérágak és többnyire a szár járulékos
nek fala teljesen v. részben megvastagszik, elfá- ágai is. L. Exogén.
sodik V. elparásodik. Az E. feladata, hogy a tápEndogenae (belülnövk, növ.), T)e Candolle
láló anyagok útját egy helyre szorítsa és meg- növényrendszerében az edónynyalábokkal ellátott
akadályozza, hogy id eltt elhagyja az edény- növényeknek az a csoportja (egyszikek), melynyalábokat; ezenkívül mechanikai szerepe is ben az edénynyalábok zártak és a szár keresztvan, amennyiben az edénynyalábokat szilárdítja. metszetén elszórtan fordubiak el s a belsk (téAz E. sejtjei parenchimásak, szorosan csatla- vesen) a legfiatalabbak ezzel szemben az Exogekoznak egymáshoz. A részben elparásodott, de nae csoportban (kétszikek) az edénynyalábok nyinem vastagfalú E.-hez tartozik a Caspary tottak, körben helyezkednek el és a törzs a küls
pontos E., ebben az esetben csak a radiális részén vastagodik.
fal parásodíik el és emellett hullámos is lesz;
Endogén betegségek. Küls ok hozzájárulása
a keresztben futó redöktl adott árnyék azután a nélkül, az egyén szervezetének sajátossága alapkeresztmetszeten Ms pontoknak v. keskeny pál- ján kifejld betegségek. (Pl. színvakság, biz.
cikáknak látszik (pl. zsurlók szárában). Az ersen örökld idegbajok stb.). L. Betegség.
megvastagodott, elfásodott v. elparásodott falú
Endogén erk (geoi.), földünk azon fizikai és
E. a védöhüvely. Ilyenkor a vastagfalú sejtek kémiai tényezi, melyek belülrl hatnak kifelé.
között itt-ott egy vékony falú sejt van beiktatva, Ilyenek a vulkáni erk, a földrengés és a posztmelyek az elsdleges kéreg és az E.-en belül lév vulkáni jelenségek, 1. Exogén erk.
szövetek (1. Központi henger
sztele) közötti közEndogén spórák (növ.), melyek valamely sejt
lekedést közvetítik ezek az átereszt sejtek (pl. belsejében keletkeznek. Ilyenek azok, amelyek
a legtöbb egyszik növény gyökerében). A tágabb ascus-okban és s^orangium-otítan jönnek létre.
értelemben vett E.-hez tartozik a keményíts A rajzóspórák származása mindig endogén. A bakhüvely is. Ez vékonyfalú parenchymás sejtek- tériumok endogén spóráit endospórák-nak (1. o.)
bl áll, melyek telve vannak keményítö-szemecs- nevezzük.
kékkel gyakran csak a fiatal szárban van. KéEndokannibalizmus, 1. Emberevés.
sbb V. teljesen eltnik, v. csak részben marad
Endokardltlsz (gör.) a. m.szívhelhártyagyulameg. Különösen jól eltnik, ha jódoldatot csep- dás. A szívet kibélel és a szívbillentyket alkotó
pentünk a szár keresztmetszetéhez, mert a jódtól savós hártya gyuladása. Ritkán lép fel önállóan,
a keményít-szemek megkékülnek. Az E. fejl- többnyire más betegség következménye v. szödéstanilag is megkülönböztethet a többi szövet- vdménye. Gyakori kísérje a sokizületi csúznak
tl, azért azt a réteget, melybl az R. lesz, koleogén- (E. rheumatica), néha követi a fertz torokgyulanek nevezik. Gyakran E.-nek nevezik a gyöke- dásokat, a tüdgyuladásokat, az influenzát, a gyerrekben az elsdleges kéreg felbör alatti sejtréte- mekágyi fertzést, a heveny kankót, ritkább kíségét is, ha az vastagfalú, de a bels endodermisz- rje a tífusznak. Ezek szerint mint a gyuladások elszel szemben ennek küls endodermisz a neve. idézi baktériumok, többnyire streptococcus-félék
L. Exodermisz.
szerepelnek, de pl. tífusznál, tüdgyuladásnál, kanEndoüta (növ.), 1. Élsköd növények.
kónál az utóbbi betegségek specifikus baktériumai
Endoflebitisz (gör.), a gyüjtér bels hártyájá- telepednek le a szív belhártyáján. Többnyire a
nak gyuladása.
bal szívfél billentyi lesznek megtámadva. Enyhe
Endogámia (gör.), törzsön belül való házasság, esetekben a billentykön szemcsés lerakódások
az exogamia (1. o.) ellentéte. Ritkábban elfor- képzdnek, súlyos esetekben a baktériumok többóduló szokása a primitív népeknek, mikor csakis kevésbbé gyorsan képesek a billentyket elronsaját törzsükbl (falujokból) házasodnak. A faji csolni. (E. verucosaés E. ulcerosa). A bíUentyegység, vértisztaság céljából létesült káros intéz- roncsolással nem járó E. verucosa aránylag jómény, mely a kultúrnépek házassági törvényei indulatú megbetegedés; a sokizületi csúz kísérje,
szerint a vórrokonság bizonyos fokáig tilos. A melynek folyamán a szív-billentyk megbeteprimitív népeknél, fleg a fejedelmi házakban, gedései észrevétlenül keletkeznek. Többnyire a-

—

;

=

:

;

eredetileg hatalmi kérdés volt, mely szokásjoggá
fejldött elannyira, hogy más rokon hiányában
édes testvérek lépnek házasságra. V. ö. Bastian,
Matriarchatu. Patriarchat (Berlin 1886) Morgan,
;

szív kitágulása és rendellenes zörejek fellépése
árulják el a baj keletkezését. A sokizületi csúz
lezajlása után a szívbillentyk gyuladása is gyógyul, de ez igen gyakran a billentyk zsugorodá-

—
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spóra) jól V, csökevényesen kifejld prothallium,
a Pteridophitákkal szemben, a spórát nem hagyja

sával és a szívbillentyket záró szájadékok szkítésével történik. A legtöbb idült biUentybaj
ilyen E. verrucosának köszöni létét.
Ezen lefolyástól eltér az E. ulcerosay. septica.
Ha a billentykön letelepedett baktériumok számosak és fertz képességük nagy, akkor az E.
a legsúlyosabb fertz betegségek módjára folyik
le. Reníiiívül magas láz, rázó hideg, zavart eszmélet, viharos szívverés jelzik ezt a betegséget.
A ronísolt billentyk egyes részei, v. a rajtuk tenyészett baktériumtelepek a véráramba sodortatnak és kiüönböz szerveken megakadva, embóiiákat okoznak. A brbe kerülve apró vérzéseket
és genyedéseket, a vesébe kerülve vérvizelést, az
izületekbe kerülve az izületek fájdalmas duzzadását, st elgenyedését, az agyba kerülve gutaütésszer tüneteket és hüdéseket okozhatnak. Az E.
ezen fajai gyakran halálosak, bár a gyógyulás itt
is lehetséges.
Az E. ezen súlyosabb formáinál a baktériumok
a vérben keringenek, kitenyésztésükkel nemcsak
azt tudjuk mondani, milyen fajta fertzés forog
fenn, hanem támpontokat nyerünk a betegség
esetleges súlyosságára, lefolyására és a legcélszerbben követend gyógy eljárásra nézve is.
A kezelés minden esetben nyugalomból, hideg
alkalmazásából áll. A sokizületi csúzt kisér E.
verrucosánál a szalieü és az aszpirin nem bir
Éíyógyító hatással, de a csúz egyéb jelenségei
eÜen tovább adandó. Ahol a baktériumok a mandulákon át behatolva, mandulagyuladást okoznak,
a mandulákat kezelni kell, szükség esetén ki is
irtandók. Az E. súlyosabb formáinál hatásos a
koUargol és elektrargol-kezelés, a viverekbe v.
az izmokba való befecskendezés alakjában. Ha a
kórokozó baktériumot ismerjük, óvatos kísérletet
tehetünk a szérumkezeléssel is.
Endokarpium (növ.). Szemben az exo- v. epikartnummcd E. a neve a terméshéj bels rétegének. Ez néha igen vékony, máskor vastag, csontkemény, pl. cseresznye, szilva, barack, és körülfogja a magot, 1, Termés.

el,

hanem benne marad.

Endór,izraelita helység a Tábor hegyétlD-re
jelenleg nyomorúságos falu Endur néven. Ismeretes volt azon halottidéz
(az E.-i boszorkány)
révén, a ki Sam. I. 28, 7 és köv. szerint, Saul királynak a flliszteusokeLlenl utolsó csatája eltt Sámuel szellemét állítólag felidézte.

n

Endorrhizas,

Endosark

a.

Gyökérhüvely.
m. entosark (L o.).

1.

Endoskeleton, Belváz.
Endospermliuii v. bels mag fehérje (nSr.),
a magvakban lev egyik szövet neve, mely a
1.

Gymnospermákban a megtermékenyítés eltt, az
Angiospermákban pedig a megtermékenyítés
után képzdik (1. Embriózsák és Mag).

Endospóra

(növ.), a baktériumok szaporodási
Keletkezik endogén módon, a baktérium

sejtje.

sejtfalán belül.

Endosporímn
bels

(növ.),

a spóra falának leg-

rétege, többnyire igen

vékony és

színtelen.

L. Exosporiiim.

Endostyl, hipobranchialis vályú, mirigyes
természet, csiUókkal borított vályú a zsákállatok
(Tunicata), lándzsahal (Amphioxiis) és körszájú
halak (Cyclostoma) lárvái kopoltyús bólrészletónek hasoldalán. Belle származtatják a gerincesállatok pajzsmirigyét.

=

=

belül és szkopeo
Endoszkóp (gör. endon
nézek), a testüregek és nyálkahártj'a-csatornák
vizsgálására szolgáló csöves eszköz, melybe a

fényt vagy kívülrl vetítkészülékkel irányítvagy pedig az eszköz bels végében egy apró
vUlamlámpás adja a vizsgáláshoz szükséges
fényt. Rendesen húgycstükröt értünk alatta és
ekkor urethroszkóp az eszköz neve; orr, fül,
gé^Q, légcs, végbél és húgj'hólyag \iz8gálatára
külön-külön megszerkesztett efajta mszereket
ismer az orvostudomány. Endoszkópia az ezen
mszerekkel való vizsgálódás tudománya.
Endoszmométer (gör.), függleges állású üvegcs, mely alul egy hártyával elzárt tölcséralakú
edényben végzdik. Ha ez utbbit bizonyos magasságra a megvizsgálandó folyadékok egyikével,
pl. borszesszel megtöltjük, s ezutón ugyanezen
magasságra a másik folyadékba, pl. vízbe merítjük, azt tapasztaljuk, hogy a folyadék a csben a
súlya ellenére is lassacskán emelkedik, de egyúttal a víz is alkoholtartalmúvá válik. Az átömlés függ a
folyadékok töménységétl és a
hártya természetétl. Graham kimutatta, hogy
azok az anyagok, melyek szilárd állapotban krisjuk,

Endolympha

(gör.) v. endolimfa, a hallószerv hártyás labirintusát kitölt tiszta folyadék,
mely rezgésével az itt elhelyezett idegvégkószüiékeket ingerületbe hozza. L. Fül.
Endometritisz(gör.), améhürét bélel nyálkahártyánat lobos megbetegedése. L. Méhbetegsé-

gek.

—

.

Endoxnorfózis vagy endomorf (endogén) kontaktmetamorfózis alatt értjük azt az átalakulást,
amely az áttör eruptiv kzetben jön létre a kontaktmetamorfózis alkalmával. Pl. a szemek nagysága kisebb lesz üveges szegély keletkezik, új tályos szerkezetek (cukor, sók, stb.), könnyebásványok kristályosodnak ki stb.
ben mennek át likacsos választófalakon, mint
Endomychidae (állat), 1. Gombabogarak.
a gnmmi, enyv, dextrin s általában az enyvEnduinychas (állat), 1. Gombobogarak.
szer állományú anyagok, melyeket koUmd-any&Endopata^am, 1. P^atagium.
goknak nevezett, megkülönböztetésül az elbbeEndophy ta (növ.), 1. Élsköd növények.
niektl, a krisztalloid-any&goktól. Eme különbEndoplaama v. entoplasma, a véglények ségnek hasznát vesszük a dializis-ban, vagyis
testállományának bels, folyékonyabb része el- némely keverék alkotórészeinek különválasztálentéte az exoplasma v. ectoplasma (1. o.).
sában az erre a célra használt dializátor ebonitEadoprotballiatae (nCv.) a. m. Embryo- ból való lapos edény, meljTiek feneke pergamentphyta (1. o.) siphonogamasaTTA vonatkozik, hogy papiros, s mely nagyobb mennyiség vizén úszik.
e csoportnál (virágos növények) a virágporban Ha ebbe a dializátorba p. gummi- és cukoroldat
(mikrospóra), valamint a csiratömlben (makro- keverékét öntjük, a cukor bizonyos id elteltével
;

;

;

I

—
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egészen átmegy a vízbe, s a dializátorban csaktiszta gummioldat marad.V. ö. Violle, Cours
de Physique, I. Paris 1884, (németül Berlin, 1891).
Az elektromos endoszmózist 1. o.
Endoszmózis és exoszmózis, közös néven dioszmózis (oszmózis, beszivárgás és kiszivárgás, átszivárgás, mindeme kifejezéseket ujabban vá-

nem

néven foglalják össze),
két különböz, keveredhet folyadéknak likacsos
választófalakon, pl. állati v. növényi hártyákon, v.

lasztó-falon át való dififuzió

mázolatlan porcellánon át való keveredése,

1.

Át-

szivárgás.

—

Endrei

3 ugyanezen káptalan halotti könyvének a bejegyzése, 7-et a grenoblei törvényszék
eltt bemutatott hártyaokmányok 1843. hitelesített átiratai után közölt Érdy. Ha már most az
Amiensben megrzött okleveleket összehasonlítjuk a család által bemutatott okmányokkal, több
tekintetben eltéréseket találunk közöttük amazok sohasem használják a Crouy-Chanel nevet, hanem mindig a Somme fölötti Croy részbirtok urairól beszélnek s az els két nemzedéket «Magyarországi)) (Hungáriáé, de Honguerie) néven említik
emezek már E. hercegnek is megadják a CrouyChanel nevet. S az oklevelek ezen része félreismerhetlenül III. E.-t mondja a Croyak sének.
De ez egyszeren képtelenség. III. E. 1271.,
fenn,

;

Endotenuikus reakció, 1. Termokémia.
Endothelioma (gör.), a sejtdús, rosszindulatú
kötszöveti daganatoknak, a szarkómáknak egyik
alakja, mely a nyirok, illetve vérerek endothel- midn az
jóböl fejldik. A daganatsejtek a vér és nyirokerek lefutását követ kötegekbe rendezdtek,

ami miatt a daganat szerkezete sok tekintetben

apja, utószülött István, 35 éves korában
végrendeletet tett, még csak gyermek (impuber)
volt, aki 11 évvel késbb legfólebb 17—20 éves
ifjú lehetett, holott az 1282-iki oklevél szerint ekkor már két unokája lett volna. Semmi kétség
sem lehet, hogy azok az oklevelek, melyek ilyen
világosan hazudnak, ügyetlen hamisítások. Anynyira ügyetlenek, hogy még a külsségekben is különböznek az oklevelek másik csoportj ától, melyeknek eredetijeit az amiensi káptalan rizte meg. Az
amiensi oklevelek, melyeknek hitelességét semmi
ok sincs kétségbevonni, már mit sem tudnak az említett genealógiai képtelenségrl
ezek Endrét

a rák alveolusaira emlékeztet, ezért az E.-t endothelráknak is nevezik. Leggyakoribb az agyvelöburkokból, úgy a lágy, mint a kemény burokból kiinduló E., mely gyakran elmeszesedett
szemcséket is tartalmaz, E. psammosum. A daganat ereinek hyalin elfajulása eredményezi a
cylindro E.-t. Fejldhetnek B.-ák a szívburok, a
mellhártya, a hashártya endotheljéböl is.
Endothelium (gör.) v. enMlwl, egyréteg, rendkívül lapos, szabálytalan alakú sejtekbl áll, ame- egyszeren magyarországi hercegnek mondják,
lyeket ragasztó anyag tart össze. A nyílt felüle- de arról hallgatnak, hogy kinek volt a fia. Valóteket borító epitheliummal szemben E. borítja a szinü, az újabb kutatások legalább arra mutatnak,
zárt testüregek (mellhártyaüreg, hasüreg, szív- hogy az az E. herceg, ki 1248. részt vett IV. La;

buroküreg, here savós tokja) s a szív és az összes
erek bels falát.
Endotoxin, a baktériumok testében lev toxinok, amelyek csak a baktórium halála után, a
baktérium testének feloldódása révén szabadulnak
ki és csak ilyenkor fejtik ki mérgez hatásukat.
A fertz betegségek tüneteinek egy részét ilyen
endotoxinok okozzák így a kolera stádium algiduumja (1. Kolera), diftéria után a bénulások ilyen
E.-ok hatásának tulajdoníthatók.
Endotrofia, a ftengelyen elhelyezett oldalképletnek az a törekvése, hogy a ftengelyhez
fordult része ersebben fejldik ki, mint a tle
elfordult, ha a jelenség ellenkezje következik
be, akkor exotrofia áU el.
Endre, az Árpád-korban nagyon elterjedt változata a görög eredet András névnek (jelentése
a. m. férfias). Ebben az alakban kétségkívül az
orosz Andrej forma átvétele.
Endre. 1. E. herceg. A Crouy-Chanel és herceg
Croy családok sének E. magyarországi herceget
mondják azon oklevelek, melyeket legelébb 1790.
Greno bleben «Chronologie des ducs de Croya c. a.
tettek közé, majd 121 más oklevéllel kiegészítve
Érdy János adott ki (Magyarországi Crouy nemzetségnek története, nemzedékrende és oklevéltára. Budapest 1848). A Crouy-Chanel család, midn 1790. port kezdett si címeiért a Dauphiné
tartomány grenoblei törvényszéke eltt s a jelen
század folyamán is többször megújította keresetét,
oklevelekre hivatkozott Árpád vérébl való szár;

Géza

jos franciakirály szentföldi hadjáratában,

II.

magyar király fiától, Gézától származott,

lehetett

de még inkább az unokája.
E. Azon magyar vitézek közé tartozott, kik
1052 aug. és szept. havában Pozsony várát védelmezték III. Henrik német császár ellen. Egyik
társa Márton volt és hsies ellentállásuknak sikerült is a várat megtartani, úgy, hogy E. (Andreas
comes) és Márton ispán nevét a tihanyi monostor

a

fiia,

2.

alapításánál jelen volt furak sorában is ott találjuk 1055.
3. E. Midn 1132. a trónkövetel Boris Magyarországba tört, E. is azon magyarok közé tartozott,
kik hozzácsatlakoztak. II. Bélának egy Bátor nev
vitéze azonban fogságba ejtette.
Á. E, Péter íla, a tatárpusztítások idején IV.
Béla vódelmezésében szerzett érdemeketj melyekért a király 1244. a szlavóniai Dulipchka nev
birtokkal ajándékozta meg.
5. E., magyar királyok és hercegek, 1. András.
Endréd, községek, 1. Balatonendréd és az össze-

tételek alatt.

Endreíalva, kisk. Nógrád vm. szécsényij.-ban,
1122 magyar lak. u. p. és u. t. Szécsény.
Endrei Ákos, tanár és író, szül. 1860 ápr. 22.
Hódmez-Vásárhelyen. Az egyetemet Budapesten
végezte. 1884-ben Kaposvárott, késbb a budapesti VI. ker. fgimnáziumban mködött mint
tanár. 1896-ben ö írta az els direkt módszer
(1910)

;

német nyelvkönyvet. Német nyelvi tankönyvein,
tanügyi és pedagógiai cikkem kívül mvei:
Zrinyiász-kommentár (Budapest 1900) Kölcsey

mazásának bebizonyítására, amelyekben egy E.
szó. Ezen oklevelek kö- szónoklatának niagyarázatall902); A kuruckölzül 3 az amiensi káptalan birtokában maradt tészet epikája (1903) Erkölcsi nevelés (1905).
;

magyar hercegrl van

;

—
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Endres, egyik Árpádkori változata az András, kor a fiatalabb költi nemzedék elsrend tagja
Endre néviiek.l 252-ben elfordul a Galgóczhoz tar- volt, a Petfi-társaság kiadta tle a Költemények
tagjai sorába iktatta.
tozó vámépek közt. Egy másik változata Endrens két kötetét (1877—78) és
volt, ahogy pl. 1297. Luchei Chugud nemessé lett E gyjtemény gazdag érzekni világot tár fel,
melyben a csendes meghatottságtól a szilaj indufiát nevezték.
Endxe-vkgk8%{&zélótt: Andrejova), kisk. Sáros latig és a férfias jókedv szeszélyéig sok jellemz
vm. szckcsi j.-ban, (1910) 401 rutén lak. u. p. lelkiállapot nyer hajlékony, színez, dallamos
nyelven kifejezést. E.-t a nagyváradi reáliskoláBártfa, u. t. Zboró.
Endrey Sándor, fest, szül. 1867. Nagy- Vá- hoz nevezték ki tanárrá s ott mködött 1892
radon. Budapesten Mesterházy volt els mestere. nyaráig. Nül vette Écsy Antóniát, s ezzel egy
Parisban Laurens és Benjamin-Constant. Kivált hét éves, gyakran megénekelt szerelmi regény
arcképeket fest, ily mvei pl. Tisza Kálmán, nyert boldog befejezést. Családi fészkét azonban
Schlauch bíboros, Vámbéry, Vajda János s több feldúlta a halál 1885. elvesztette kisleányát, 1886.
egyik kis fiát, végre 1889. nejét is. E súlyos csamagyar miniszterelnök arcképe.
Éndrcs, kisk. Somogy vm. szigetvári j.-ban, pások után nem volt többé nyugta Nagy- Váradon,
u. p. Teklafalu, s mikor 1892 aug. 20-án Péchy Tamás akkori
(1910) 751 magyar és német lak.
házelnök kinevezte a képviselház naplószerkeszu. t. Baranyasellye.
Endrd, nagyközség Békés vm. gyomai járá- tójének, ismét Budapestre tette át lakását. Jelensában. (1910) 13,491 magyar lakossal, takarék- leg is ezt a tisztet tölti be. Egyébként a vidékrl
pénztárral, fogyasztási szövetkezettel, 2 gzma- is fentartotta összeköttetéseit az irodalommal a
lommal, posta-, táviró- és telefonhiva tállal. A leg- budapesti lapokban folyton közölt verseket,
régibb községek közé tartozLk,lakosai ezeltt nünd fordításokat, tárcákat, tanulmányokat s köteteit
nemesi kiváltsággal bírtak. A XVIII. sz. elején a is egymásután tette közzé. Nagyobb utazásokat

t

;

;

;

;

m-

rácok feldúlták s csak 1718. kezdett újra épülni
utóbb Detváról, Zsaluzsánból, Csabáról és Nógrád
némely vidékérl számos tót települt be, kik
azonban még a XVIII. sz.-ban megmagyarosodtak.
Endrdi Sándor, költ. szül. Veszprémben 1850
jan. 16. atyja, E. Kupricz Sándor, törvényszéki
bíró volt Nagyszombatban kezdte iskolázását s a
veszprémi, kecskeméti és székesfehérvári kat.
gimnáziumokban folytatta. Az utóbbi helyen feltnt költi tehetségével az önképzkörben, melynek iQasági elnöke akkor Wekerle Sándor volt.
Tanult még Pozsonyban és Pesten is. A színészi
pálya megkísérlése után letette Pápán az érettségi vizsgálatot s tanulmányi célból külföldre
ment,- Berlinben és Lipcsében irodalmi ós esztétikai eladásokat hallgatott. 1869-ben hazajött és
Pesten elbb a jogra, azután a bölcsészetre iratkozott be, de els sorban író akart lenni. Miután
els verse megjelent a Nefelejtsben (1868), neve
csakhamar feltnt az akkori jelesebb szépirodalmi
lapokban, a Fvárosi Lapok, Hazánk és a Külföld,
Magyarország és a Nagyvilág hasábjain. Lefordította Láng Lajossal együtt Büchner Lajosnak híres mvét, az
és anyag-ot (1870), lefordította
továbbá Hugó Viktor Angelo c. 5 felvonásos drámáját 1871. (a Nemz. Színház Könyvtárában) és
Held után A nagy francia forradalom történetét
(1871), valamint többekkel együtt Buckle Tamás
után Anglia mveldésének történetét. Dolgozott
a Figyelbe (1871—74), a Beöthy Zsolt Atheneumába és az Otthonba is. Belmunkatársa volt
a Csávolszky-féle Baloldal c. napilapnak 1874..
ezután szintén egy évig a Fvárosi Lapoknak.
Bkkor adta ki els eredeti kötetét, a Falusi álmok
c. prózában írt költi rajzot (1875, két kiad.), melyet els verses kötete követett, a Ttícsökdalok
(1876) szerelmi lírájának oz els termése friss és
meleg hangjával, tüzes és finom érzésjátékával
tehetsége iránt nagy várakozást keltett. Biztos
Állás után vágyva, elhatározta, hogy a tanári páI lyára lép s 1877. Kolozsvárra ment, ahol egy évig
;

Er

;

I

I

lörtóuelmi, irodalmi és neveléstani eladásokat
IkaUgatott s megszerezte a tanári oklevelet.Már ek-

tett, részint délre
Olaszországba SzicUiáig,
részint az Északi-tengerre és Norvégiába. A Kisfaludy-társaság még 1882. tagjává választotta.
Budapestre visszatérte óta még inkább résztvett
az irodalmi életben. Igen nagy része volt a Petófl-

is

:

kultusz újabb mozgalmaiban és a Petfi-ház megteremtésében. A Petfi-társaság 1907 dec. 28. alelnökévé választotta. 1899-ben az Akadémiának
lev. tagja lett.
Harmadik költi gyjteménye : E. S. költeményei 1879—1885., a Szépirodalmi könyvtór I.
sorozatában jelent meg, s öt tehetsége tetpontjára jutva mutatja be, 1891. u. a. vállalat H. sorozatában adta ki a negyedik gyjteményt Költemények címmel, melyben családi veszteségeit
siratja. 1898-ban E. S. összegyjtött költeményei
(1867-1897)0.4 kötetes gyjteményét tette közzé.
Tárgykörének újabb szélesbülését és tehetségének
fejldését jelzik késbbi kötetei is. Kuruc nóták
cím ciklusában a régi kumcköltészet motívumaival korunk függetlenségi magyar szellemét
oly hatással fejezte ki. hogy e gyjteménye több
kiadást ért (1897, 1898 és 1906) és Sponer Andor
fordításában német nyelven is megjelent (Wien
1909); Isten felé c. kötete (1901) lírájának vallásos korszakát jelzi, míg az Aruikreoni dalok-hsi
ismét egy régi formát modernizált nagy sikerrel
(1902—1909., megj. Bp. 1910). Vegyes tárgyú
költemény kötetei: Ihrlóvirágok {ld04:) szi har;

mat után

(1905).

foglaló válogatott

Költeményeinek i^abb, össze-

gyjteményét 1904. adta

ki

Költeményei (1867—1901) címmel. Ezt a gyjte-

ményt az Akadémia 1908. a Marczibányi-díjjal
él költk régibb nemzedékében
mindenesetre a legliraibb tehetség. Több kötet
(nagyrészt szépirodalmi) prózája is jelent meg,
tüntette ki. E. az

ú. m. Jfá-wí/y/rá^íáí (elbeszélés 1879); Balatoni
ég alatt (elbeszélések 1884) Hangulatok (úti rajzok és költi vázlatok, Nagy-Várad 1888). Igen
értékesek mfordításai Heinébl, akihez bizonyos
szellemi rokonság fzi Heine költeményei (Budapest 1882,
1888) Dalok könyve (Budapest
1893 és 1904, diszkiad. Thumann Pál rajzaival).
;

:

Gyr

;

—
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tanulmányokat (Dugonics, Kölcsey, Balassa, Ányos, mind
1883, M. Helikon), szerkesztette a Magyar Hölgyek
Életrajzait 20 füzetben (1885—86. Pozsony). Sajtó
alá rendezte és kiadta Vajda János kisebb költeményeit, Tóth Kálmán válogatott munkáit és
Abonyl Lajos munkáit (1905—6, 20 köt.), Bartók
Lajos Hattyúdalok c. kötetét (1906) szerkesztette
Perenczi Zoltánnal együtt a Petfi-könyvtárt s
ebben az ö munkája Petfi, napjai a magyar
irodalomban 1842 49. és Petfi a magyar költök lantján ; továbbá szerkesztette a Petfi-albumot a Magyar Remekírók c. vállalatban 6 szerkesztette a Magyar népdalok és a Magyar néphalladák kötetét. Szerkesztett egy nagyobb költi
anthologiát: A mxigyar költészet kincses háza
(Budapest 1895). Irodalomtörténeti müvei Költök
Irt életrajzokat ós irodalomtörténeti

;

—

:

;

:

világa (irodtört. rajzok 1887) és Századunk magyar irodalma képekben (Széchenyi f öUéptétöl a
kiegyezésig, 1900). Mint a képviselház naplószerkesztje megszerkesztette a ház naplóinak
tárgymutatóját Általános mutató a magyar képviselház naplóköteteihez, 1896-tól fogva több
kötet. Költészetének jellemzése Beöthy Zsolttól,
Akad. Értés. 1908.
Endrdy János, költ és egyházi Író, szül. Érden (Fehér vm.) 1756 szept. 26., megh. Kalocsán
1824 febr. 27. Mint kegyesrendi szerzetes több
helyütt (Pesten is) tanérkodott, majd mint tábori
pap (1763—1805) részt vett a rajnai hadjáratban,
késbb nevelsködött az Esterházy grófi család:

nál,

mint piarista rendfnök és gimnáziumi igaz-

—

Énekek éneke

mely 1851. alakult és amelynek els elnöke a tudós Ahmed Vefik pasa volt. Tudományos munkásságot azonban e társaság nem fejtett ki és összes mködése abból állt, hogy a hivatalos ceíLzurát végezte. Az utóbbi években ez
intézmény megsznt. Helyette több tudományos
egyesület alakult, fleg a nyelv- és történettudosaságot,

mány müvelésére.
Ene (Enee, Eneth), a monda

szerint az óriás

Nimród v. Menrót felesége s a hunnok
(hungarok) és magyarok hérosz eponimuszának,
vadász,

Hunor- és Mogomak anyja. Jelentése valószínleg a. m. ünö.

Ené, neve a fels Ucayalinak (1.
nasz egyik mellékfolyójának.
Enea Silvio, 1. Pius, 2.

En écharpe (franc),
En échelon (franc),

1.
1.

o.),

az Amazo-

^charpe.
Echelon.

Enedinum, Endinum és Enitrinum, a középkor
földrajzának latin elnevezése szerint a. m. Nagyenyed, Alsó-Fehér vármegyében.
Ének, a zenei megnyilatkozásnak az a módja,
mely az emberi hangot használja, ellenkezleg a különféle mesterséges hangszerekkel, melyek többé-kevésbbé csak az emberi hangnak
utánzói. Az ének az emberi szóbeszéd mélyebb
érzés ós szenvedélyesség fokára emelt kifejezésének is nevezhet. Azért mennél kevesebb érzéssel
és szenvedély ességgel párosul az ének annál közelebb esik a szóbeszédhez, mint a parlando, recitativo, szóval, az elbeszél E. -tételek. Ellenben mennél jobban emancipálja magát a szóbeszéd
kevés számú skálaközei majdnem egyenl ma:

gató végezte életét. Nagy számú erkölcsi és teológiai munkáinál, magyar és latin beszédeinél, köl- gasságú V. mélység hanghordozása s ritmikátteményeinél (ez utóbbiak 1798 és 1801) fontosab- lan lejtése alól annál inkább megközelíti a
bak buzgólkodásai a magyar szinügy érdekében
vészeti szinvonalat s annál kifejezbbé, jellemszinre alkalmazta Dugonics regényét, az Arany zbbé s hatásosabbá válik. Az É. így emelkedett
perecek-Qt (elször 1792. VI. 18.).
magyar fokonkint eszményibb színvonalra a keresztény
játékszin címe alatt eredeti és fordított drániákat egyházi zenében, míg végre a drámai zene, az
adott kora ügyesebb drámaíróitól (4 kötet, 1792— opera kifejldésének korszakában a ménoklés, a
1793) s bevezetésül megírta a magyar színpad virtuozitás legmagasabb fokát érte el. L. még Egytörténetét. V. ö. Duda János, B. János (Budapest házi ének.
Énekbeszéd, olyan ének, mely közelebb áll a
1892).
Endüs (Endus). Árpádkori magyar személy- beszédhez, mint az áriozus stílushoz, 1. Ének.
név, mely el volt terjedve úgy a fönemességnél,
Énekegyesletek, közös és mvészi ének ápomint a várjobbágyságnál és alsóbb néposztálynál, lására szervezett társaságok, vagy csupán férfi-,
így novezték pl. a Kaplon nemzetség egy a XII. vagy csakis ni-, vagy ezeket egyesít ú. n. vesz. utolsó tizedeiben szerepelt tagját, a gr. Káro- gyes karok. Esetleg kizái'ólag az egyházi éneket
mvelik, mint a bajor Regensburgban Witt által
lyiak sének, Ördög Simonnak egyik fiát.
Endymion, a görög mitológiában Zeusnak (v. alapított világhír Cácilien- Vérein, vagy a pesti,
Aethliosnak)és Kalykénak fia, kinek kimúlása csak Engeszer-alapította Liszt-egyesület (1870—83).
látszólagos volt nem halt meg, csak örökké al- L. Dalegyesület.
szik (v. ö. Barbarossa Frigyes mondáját). KisÉnekek ének« (lat. Canticum canticorum). A
Azsiában a Miletos közelében löv Latmon hegy szentírás egy könyve, mely csupán dalokat tartáján holdvilágos éjjeleken azt a mesét sztte a talmaz. A dalok legnagyobb részét egy Szulamit
pásztornép, hogy E. szép pásztorfiú volt ezen a (békességes v. tökéletes) nev pásztorleány énekli.
hegyen, Selene (a Hold) belészeretett s mióta a Szulamit szép leány és ilyen minségében a királyi
hegy egyik barlangjában örök álmát alussza, udvarba kerül, ahol Salamon egyik feleségének
éjjelenként itt keresi fel.
szánják. Az udvari pompa és fényzés sehogy
Hudytion (gör.)a. m. felölt, a gör. szertartású sem hatja meg az egyszer pásztorleányt és bármi
egyházakban az oltár tiszta fehér gyolcstakarója, csábítóan éneklik is meg eltte az udvar vonzó
oda se figyel. Válaszul azokat a damely a kataszárkát födi le. Jelenti Jézus dics- szépségeit,
lokat énekli, amelyeket otthon , vagy kedvese a
ségét,
Endzsümen-i dánis (török) a. m. tudós gyüle- pásztor szokott énekelni s ezek az énekek mindig
kezet, tudományos társaság. B. perzsa összetétellel önkénytelen tagadó válaszokat tartalmaznak. Az
nevezték el a konstantinápolyi császári tudós tár- É. egyes részeit a talmudi idk eltt zsidó lakó:

A

:

m-
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Énekes

dalmakkor dalolták. A szentlrásba úgy került,
hogy a zsidó köztudat Szulamitban Izrael gyülekezetét látta megszemélyesítve, mig a királyi
udvarbíin szimbólumát látta az t vallásos hségében megtántorítani akaró nemzeteknek. A kat.
egyház tanításai szerint pedig az É. Isten fiának
egyházával való jegyesi állapotát ecseteli. Keletkezésének legvalószínbb kora a Kr. e. IV. sz. A
könyv felirata szerint a mü szerzje Salamon,
akit a hagyományos gondolkodás a bölcs Salamonnal azonosít.
Énekes az, aki hivatásszeren foglalkozik énekléssel. É.-ek a templomok kórusain, a színpadon
V. a hangverseny-teremben mködnek.
Énekes bohózat és vígjáték (Liederspiel, vaudeville) könnyebb fajtájú víg drámai m, melybe
a szerz ismert énekeket, népdalokat, v. újonnan
szerzett

könny

illeszt bele.

dallamokat és zenei részleteket

Ezek gyakran kupléazerek, nem álla-

nak a cselekvénnyel összefüggésben hanem ugyan,

azon dallamra írott versszakaikban a napi eseményekre, él személyekre stb. vonatkozó célzásokat tartalmaznak és abetét» -jelleget mutatnak.
Az ének itt alárendelt és egyszer élénkítés és
díszítés számba jön. Ebben különbözik az É. a víg

dalmtl, az operette-tl.
Énekes kabócák, 1. Kabócák.
Énekeskönyv. Kiílönösen vallásos énekek gyjteménye. Az els magyar É.-ek a XVI. sz.-ból
Származnak és a reformáció termékei, mely a
nemzeti nyelven való éneklést az istentiszteletnek lényeges részévé tette. E mvek tartalmuk
és rendeltetésük szerint különböz nevet viselnek, a) Els helyen említhet a gradiiál, mely a
pap éa kántor használatára volt szánva és a nép
énekein kívül az istentiszteleten eladott szertartásos énekeket (középkori deák himnuszok, sequentiák-, graduális szövegek, litániák, antifonák, versiculusok, responsoriumok fordításai és átdolgozásai, kötetlen alakú zsoltárok, áldások) tartalmazta. Legrégibb közülök a Batthyány-kódex
(I. 0.), melyhez
a XVU. sz.-ból a Patay-, Csáti-,
Nagydohszcd és Kálmáncsai-kódex és egyéb kéziratok csatlakoznak. Nyomtatásban legelször
napvilágot látott Huszár Gál könyve «A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek és imád8ágok». Komjáthi 1574., s különösen figyelmet
érdemei az Öreg Graduál, melynek Keseri
Dajka János és (jreleji Katona István erdélyi ref
püspökök voltak szerkeszti (Gyulafehérvár 1636).
h) A passionale szintén rituális gyjtemény volt,
melyet a nagyheti szertartásokhoz (Passió, Jeremiás siralmai) használtak. Pár kéziratos példánya a sárospataki koll. könyvtárban található, c) A cantúmale olyan É., mely a nép kezébe
van szánva. Tartalma verses zsoltárok és különféle alkalmakra szóló dicséretek. A legels isme,

:

retes magjar cantiunalet Gálszécsi István adta
ki Krakkóban 1536., a másodikat (A keresztyéni
gyülekezetben való isteni dicsé,retek) Váradon
1566. nyomtatták és Hellebrant Árpád fedezte föl
a -wolfenbütteli könyv tárban. Ezt követte Debreczenben 1569. Szegedi Gergely gyjteménye az
•Énekes könyv, melybl szoktanak az Umak dicséretet mondani az anyaszentog>'házban és keresztyéneknek g^iileközetiben*, majd Bornem-

—

Enekeskönyv

«Énekek három rendbe « (Detrekö
mely az addig közkézre jutott protestáns
énekeket csaknem kivétel nélkül tartalmazza,
ütóbbról kiválik és számos kiadást ért Gönczi
György mve, a «Keresztyéni énekek» (Debrecen
issza Péteré, az
1582),

1592), továbbá «A ker. gj-ülekezetben való isteni
dicséretek)) c. kollekció (Bártfa 1593), mely az

irodalomban «Bártfai enekeskönyv* néven ismeE gyjtemények mind szoros kapcsolatban
állanak egymással az újabbak csekély kivétellel
átveszik a régebbiek énekeit s jóformán csak az
egyes darabok sorrendjében s újabb költemények
beiktatása által különböznek amazoktól. Innen
van, hogy a prot. É.-ek törzsanyaga egészen a
XIX. sz. elejéig ugyanaz marad. Hatásuk mindenesetre igen jelentékeny volt és az unitáriusok gyjteményein kivtil a katolikusokra is kiterjedt. Amazok köztil a hagjomány Dávid Ferenc
munkájának rzi emlékét az ismertek viszont
mind a XVII. sz.-ból valók. A sz.-keresztúri unit.
gimnáziumban két régi É.-nek töredékei találhatók, melyek közül az egyiknek szerkesztését Thoroczkay Máténak tulajdonították egy harmadiknak (Isteni Dicséretek, Kolozsvár) a kolozsvári
ref. kollégium, s egy negyediknek (Isteni dicséretek, Kolozsvár 1697) ismét a kolozsvári r. kat.
liceum könyvtárában találhatók teljes példányai.
A kat. egyháznak szintén csupán a XVU. 8z.-ból
vannak énekeskönyvei a tektntólyes Gantus
Gatholici Régi és Új Deák és Magyar Ájtatos Egyházi Énekek és Litániák (Nagyszombat
1651), valószínleg Ragyúczi Péter egri kanonok
munkája, mely aztán sok rendbeli változtatással
többször
kihagyásokkal és bövtüésekkel
napvilágo't látott (u. o. 1675, 1703), továbbá a
CaniionaleCcdholicum (Csík 1676), melyet Kájoni
János ferencrendi szerzetes szerkesztett és 1681.
(n. 0.) Bálás Ágoston még egyszer közrebocsátott. E gyjtemények különösen kiválnak zenei
és költi értékökkel; érdekes azonban, hogy
egyes énekeket a protestánsoktól kölcsönöztek.
dj A funérralis halottas énekek gyjteménye.
Ilyen volt Újfalvi Imre munkája, a Halat temetéskorra való énekek (Debreezen 1602, 1606, 1620,
1632 stb.), továbbá egy másik, hasonló cím
kollekció, melyet ugyancsak a XVII. sz.-ban,
Kolozsvárt többször Idbocsátottak, és a katolikusoknál Illyés István könyvének (Soltári Énekek és Halottas énekek stb.. Nagyszombat 1693)
második része, e) Végre az énekeskönyvnek igen
fontos és közismert fajtája a Zsoltár v. Zsoltároskönyv, a psalterium. A zsoltárokat már a
középkorban, a kódexek írói buzgón fordítgatták, de népénekké a zsoltár csupán a reformáció és Luther hatása alatt emelkedett s mint
ilyen a cantionáléknak lényeges részét alkotta.
Mindazáltal a psalterium mint É. ktUönöscn
a XVU. sz.-ban, Szenczi Molnár Albert kitn
fordítása révén jutott Magyarországon arra a
páratlan népszerségre, amelyet a protestáns
retes.

:

;

;

:

—

—

egyházakban máig megtartott. A katolikusoknál
mint zsoltáros gyjtemény Illyés István munkája, a Soltári Énekek említhet; ennél azonban sokkal fontosabb, bár kéziratban maradt, a
szombatos Bogáthi Fazekas Miklós (1. o.) verses
psalterinma, mely a XVI. sz.-ból nemcsak teljes,

—

Énekesrendek
hanem az

Enekmondók
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eredetihez szellemben legjobban ragasz-

kodó és legköltöibb zspltárfordításunk.

félék, d)

Vékonycsrüek (Tenuirostres), csrük

vékony és hosszú ide jobbára trópusi madarak
(Nedaridae, Meliphagidae, Gerthidae) tartoznak,
;

Énekesrendek, 1. Énekmondók.
Énekes színm., olyan faja a színpadi el- e) Fogascsörek (Dentirostres), csrük fels káadásnak, melyben beszéd és ének váltakozva sze- vájának hegye táján kisebb-nagyobb fogak vannak;
ide tartoznak a légykapók és gébics-félék,

repel.

f)

Vas-

Énekhang van háromféle gyermekhang (mely tagcsörüek (Magnirostres), csrük ers és nagy
:

a régi kat. templomban egyediU pótolta a ni hangot és amely ma is szerepel különböz egyházíik
zenés istentiszteletem), a ni és a férfihang.

Énekl kanonok,
Énekl madarak

1.

Kanonokok.

(Passeriformes s. Oscines,
6ii»t), a madarak egyik rendje. Az idetartozó madarak testük alkotásában a legtávolabb esnek a
csúszómászóktól és az smadaraktól. Jellemz
tulajdonságaikat Madarász Gy. szerint a követ-

kezkben

foglalhatjuk össze

:

1.

A

légcs alsó

ré-

szén lev alsó gégefnek (syrinx) 5 vagy 7 izompárja van s az izmok a hörgk félgyürüinek végéhez tapadnak. 2. A csd pajzsos a lábak járásra, ugrásra és fákon való ülésre alkalmasak
három ujj, nevezetesen a 2-ik, 3-ik és é-ik elre,
a hüvelyk (hallux) hátra irányult. .3. A fartmirigy csupasz és a vakbélnyúlvány mindig megvan a nyakcsigolyák száma 15-nél nem több. 4.
A fiókák eleinte csupaszok s mlg repülni nem tudnak, a fészket el nem hagyják. Fajaik az egész
földön el vannak terjedve. Az ismert fajokat
6600-ra becsülhetjük, melyeknek rendszertani be;

;

osztása a következ
I. Csoport
Passeres anisomyodae.
A) Divisio Al-rikácsolók (Smclamatores).'K.é^viselik a Ricsóka-félék (Eurylaemidae).
B) Divisio Rikácsolok (Clamatores). Az idetartozó madárcsaládok nevezetesebbjei
Pittafólék (Httidae), Királygébics-félék (Tyrannidae),
Pipra-félék (Pipridae), Kotinga-fólék (Cotingidae), Kaszálómadár-félók (Phytotomidae), Hangyászmadár-fólék (Formicariidae).
II. Csoport
Passeres diacromyodae.
G) Divisio Ál-É, (Suboscines). Ide tartoznak a
Lantf arkúmadár-félek (Menurvdae).
D) Divisio Valódi B. (Oscines). Az idesorolt
madárcsaládok közül a következk élnek hazánkban: Varjú-félék (Corvidae), Sárgarigó-félék
(Oriolidae), Seregély-félék (Sturnidae), Pintyfélék (Fnngillidae), Pacsirta-félék (Amididae),
Billeget-félék (Motacillidae), Poszáta-félék (Sylviidae), Rigó-félék (Turdidae), Vizirigó-félék
(CincUdae), ökörszem - félék (Troglodytidae),
Aranypipke-félók (Eegulidae), Cinege-félék (Paridae), Küll-félék (Siitidae),FaméiSzó-fé\ék (Gerthiidae), Gébics-félék (Laniidae), Selyemfarkfólék (Ampelidae), Fecske-félék (Rirundinidae),
Légykapó-félék (Muscicapidae).
Az É.-at, fleg a régibb rendszerezk, a könynyebb áttekintés céljából csrük alkotása szerint
a következ csoportokra is osztják a) Kúpcsörek (conirostres), melyeknek csre ers, kúpalakú, vége felé hirtelen vékonyodó. Ide tartoznak
pl. a pinty-félék, cinke-félék, pacsirta-félék stb.
csrük hosszú,
b) Árcsörüek (Síibulirostres),
egyenes, finom csiptetre emlékeztet; ide sorolják a fülemüle-, rigó-, billeget i-, ökörszem-féléket, c) Ha^adtcsörüek (Fissirostres), csrük rövid, szájuk nagyon széles ; idetartoznak a' fecske:

:

:

:

:

:

:

:

ilyenek a seregély-, varjú-, sárgabegy-félék ós
a paradicsommadarak. Az egyes éneklmadárcsaládok ismertetését 1. az Ulet címszavaknál. V. ö.
Madarász Gy., Magyarország madarai (Budapest
pl.

1899—1903); JSarmer Shipley, The Cambridge
Natural History, IX.

köt.,

Evans, Birds (London

1909).

Énekmondók. Az

írás ismerete eltt a népek
történeti hagyományait és költi
emlékeit hivatásos B. szokták megrizni.
görö-

és

nemzetek

A

göknél ilyenek énekelték a Homér eltti epikai
dalokat. A germán népeknél szintén ilyenek énekelték azokat a nópvándorláskorí hsmondákat,
amelyekbl a Kudrun- és Niebelung-eposz kialakult, vagy amelyeket kopott formában az Eddadalok megriztek. A spanyol Cid-románcok köre
szintén énekmondói termék. A finnek híres
Kalevaláját Lönrot Illés s az észtek KalevipoegjátKretzwald csak a múlt század derekán jegyezték le és rótták össze nemzeti eposszá. Ma Euróban még csak a délszláv népeknek vannak ilyen
énekmondói, guzlárjai, akik Marko királyfiról és
Hunyadi János rigómezei ütközetérl szintén
egész eposzra való, de még keretnélküli énekciklusokat regélnek. A turáni népek közül a karakirgizek élik az énekmondás homéri korát.
A magyar népnek az Árpádok alatt, különösen
a XII. sz.-ban, nemzeti talajból sarjadó gazdag
énekmondó-rendje volt. Azokat a XI. sz.-i É.-at,
akik magukat az augsburgi (955 -iki) hót menekülttl származtatták, Szt. István király a krónika szerint azért üldözte, mert pogány emlékeket és trufákat ápoltak. A megrendszabályozott
utódok és fiai udvari É., mulattatók (combibatorok, együttivók) lettek s a várak cselédsége és
iparosai során kaptak földeket, telepeket és külön falvakat. B telepek rizték meg regös nevüket, ami bvöl énekest jelent. Az így felismert
név a dunántúli nyugati vármegyékben még ma
is él ama népi regösök (1. o.) nevében, akik a királyi É. seinek vándor-énekmondását utánozva,
karácsony és újév táján regölnek. Regös énekeikben még ma is emlékeznek István király üldözésérl és még ma is el tudják mondani azt a pogánykori eredet éneket, mely a karácsonytáji
téli napforduló alkalmából az újjászületett napisten csodaszarvasát szerepelteti. A XI. sz.-ban
kezdd és a XIII. sz. els negyedében betetzd
nemzeti történetírás els mesterei, a krónikások
hagyományt, a honfoglalás eltti,
(1. 0.) a hazai
'

honfoglalási és királykori mondáinkat {\.o.)mmá.
az B. énekeibl merítették. Ezért lett a hunszékely-magyar kapcsolat egyszersmind az Éi
epikai dalainak pompás epikai köretévé. A krónikások a nagyszer keret tartalmának részleteivel
nagyon keveset tördtek. Száraz kivonataik az
énekeket és tulajdonosaikat mégis elhanyagoltatták. Telepeik elnéptelenednek, idegen kézre jutnak, az utódok pedig nálunk is az iskolakerül
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vágánsok, alakoskodók és ezermesterek vándor
muíattatói közé keverednek. Emlékük a XUI—
XIV. sz.-i oklevelekben csak elvétve bukkan fel.
Az énekes apródokat és karokat a renaissance
hozta ismét divatba. A XVI. sz.-ban ilyen két ok-

Györgynek

levélileg igazolt apródja volt Szondi
is.

A

gazdag udvarházak, népes vendégfogadók,

vásári

sok^bnak,

népes végvárak, klasti-omok

ugyanakkor megkedvelik a háborús
ságoló és hadi dicsséget

megénekl

^híreket újÉ.-at,

hege-

dsöket. Legismertebbé Tinódi Sebeatj'én deák
közöttükEz is csak azért, mert énekeitterjedelmileg és formailag utánzott vásári néphistriák
és históriás énekek mintájára már o is sajtó alá

lett

rendezte. Az írásbeliség mellett még tengd hivatásos énekmondásnak ez a nyomdai hódítás aztán

örök végét szakította. V. ö. Sebestyén Gyula, A
magyar honfoglalás mondái, I. köt. és u. a., A regösök, M. Népkölt. Gyjt. V. köt.
Énekmü, olyan szerzemény, mely egy v. több
énekhangra van írva. Másként vokál-mü a neve, a
(fr. voix, ol. voce. ang. i-oice), ami
m. hang, szkebb értelemben az emberi hang.
Ha az É.-vet hangszer nem kiséri, tiszta vokális
vagy a capdla- (álla capella) zenérl beszélünk.
Capella a. m. énekkar. A legnagyobb szabású É.vek a mise, a gyászmise (requiem) más egyházi
mfajokkal egyetemben, tov. az opera, az oratórium, a passió, a kantáta. Ezeket kisérheti zenekar V. orgona. Tisztára vokális pl. a motett. A
legkisebb keretben mozog a dal és számos válfaja

jaíin vox-tól

a.

:

(románc, ballada

elbeszélés arra vall, hogy Csáti eltt a krónikák
eladása lebegett, de viszont egyes részeiben (pl.
Feldedet adtad fehér lovon és fivedot aranyos
féken) régibb történeti ének maradványai szólalnak meg. Eredeti kézirata ismeretlen. Legújabb
jegyzetekkel kisérve, a Régi magyar
kiadása,
költk tárában (I. k. 3—8. és II. k. 5. 1.) olvasható; legtüzetesebb tárgyalását Széchy K. írta

b

Közlemények. 1892j.
Énekzene, 1. Énekmü.
Enenkel, Johann (Jansen Enikel), középkori
német költ, aki Bécsben élt és a XIII. sz. utolsó
harmadában világkrónikát irt, melynek els részében Emsi Rudolf krónikáját, másik felében a csá(Irodtört.

szárok krónikáját használta forrásokul. Legjob-

ban kiadta Strauch Fülöp (Monumenta Germaniae
Historica, 1891). Másik, korábbi mve az Osztrák
hercegek könyve (Scriptores rerum Ausíriacarum
I.). Mveinek történeti értéke csekély, költi becse
semmis de elég gazdagok mveldéstörténeti
anyagban.
Energetika (görög), a fizikában az energiáról
való általános elmélet, mely szerint az összes
fizikai jelenségeket mint az energiának különféle megjelenését és a különféle energiafajok
;

egymásba való átalakulását lehet tekinteni. Az
E. elnevezése Mankine-Xól származik (1853), az
elmélet maga a mechanikai hehnélet felfedezinek eszméiben gyökeredzik. Ú^bb idben a tudományos világban az E. vitákra adott alkalmat,
minthogy gyesek, mint Helm és Osttcald, a mefogahnának mellzéséchanikát és fizikát, az
vel, tisztán az energia fogalmára alapítani törefogalmát nélkükednek, holott Seríz az
lözhetetlennek tartja és Boltzinann a történelmi
fejldésen alapuló atomisztikus nézet mellett nyilatkozik. Az E., mint az atomisztikus világnézet
ellentéte, mint általános filozófiai (metafizikai)
rendszer fogható fel, mely a materiális és az

er

stb.).

Énekmvészet, az emberi hangnak
sabb képzettsége, mely lehetvé

feszi,

az a maga-

hogy min-

dennem mvészi szempontnak megfeleljen. Hogy
az É. hol kezddik s hol végzdik, erre nézve pontos határokat szabni majdnem lehetetlen, mert a

természetadta hang sokszor már egymagában kábítólag hat a hallóérzékre, anélkül, hogy valódi
É.-rói lehetne szó, valamint sokszor a valódi énekmvész nélkülözi a hang érzéki varázsát. Az ének
iskolák, énekmesterek miníien idben arra törekedtek, hogy az emberi hangot oly tulajdonságokkal lássák el, melyek nélkül É.-röl szó sem
lehet Ilyenek a szabatos hangvétel, az intonáció
tisztasága, a helyesen beosztott lélegzetvétel, a
mell- és foj hangok regiszterének egyenletessége,
a növ-fogyó, a kötött, a portamentós, a mezzavöce-éneklés stb. Ha mindehhez még a zenei képzettséget, az esztétikai érzéket, a lapról való éneklést hozzá ídjuk, némi képe áll elttünk az É.-nek.
Az olaszok voltak az elsk, kik a fent elsorolt
jelenségekre súljl; fektettek s ó tlük sajátította
el minden nemzet az É. titkait. Caccini Nuove
musicho-jának (1601) elszava az els énekiskola.
:

Ének Pannönia megvételérl, a

régi

magyar

históriás énekeink egyike, mely azt beszéli el,
rnint vette meg az Erdély fell beköltözött magyarság vezére. Árpád, a Veszprémben székel

lengyel hercegtl az országot fehér lovon, aranyos
féken és nyergen. A költemény a XVI. sz. els felében készült ós Csáti Demeter írta a Szilágyságban, •mikort nagy bú vala Magyarországban!).
Csátiról tudjuk, hogy 1502'3-ban a krakói egyetem hallgatója volt és Székely Istvánt, az els
magyar világkrónika szerzjét ismerte. Maga az
Révai Nayy Lexikona.

Enersfia
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köt.

er

vüág között kapcsolatot alkot. V. ö.
Helm, Die Lehre von der Energie, histor.-kriimmateriális

tisch entwickelt (Leipzig 1887)

;

Ostwcdd, Che-

1893) Mach, Populan%-is8enschaftl.Vorlesnngen (10. sz., u. o. 1896); Heller
Ágost, Az energia-tan alapjáról. Székfogl. értek.
(Értek, a math. tudom, körébl, XV. k. 5. sz.);

mische Energie

(u. o.

;

n. a., Visszahatások a materialismus ellen a természettudományokban (Budapesti Szemle 1896

jún.

havi

füzet). L.

Energia

még

Energia.

m. erély, a testek munkaképessége, melyre vagy elnyös helyzetük, vagy
mozgásuk képesiti. Eszerint általában helyzeti
(gör.) a.

(lappangó, potenciális) és mozgási (kinetikai, aktuális) E.-t szokás megkülönböztetni. Helyzeti
E.-ja van a magasra emelt testnek, pl. víznek is,
a nyugalmi helyzetébl kiemelt ingának, kis térre
összeszorított órarúgónak stb. Mozgási E.-ja van
a folyó víznek, mozgó levegnek, kiltt golyónak
stb. A helyzeti E. mértéke az a munka, mely szüksége^, hogy a test az elnyös helyzetbe jusson. Pl.
10 m. magasra emelt 1 kg.-nyi súlynak helyzeti
E.-ja 10 inkg. A mozgási E. mértéke a t«st tömegébl és sebességének négyzetébl alakított szorzat fele, az ú. n. eleven er. Általános törvény,
hogy az B. egyik faja átalakulhat a másikba. Mipl. a magasra emelt test lefelé esik, helyzeti

dn
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mindig kisebb lesz, amint a talajhoz közeleeközben szert tesz mozgási E.-ra. Mikor
szilárd test valami szilárd alapra esik, mozgása
megsznik, de a test e közben fölmelegszik, esetE.-ja

dik, de

leg alakváltozást szenved, az ütéskor hang keletkezik: ilyenkor az egész test mozgási B.-j a átalakul a legkisebb részek mozgási B.-jává, mely
fleg mint
jelentkezik. A ht szintén az B.
egyik fajának tekintjük s ezenkívül a fényt, elektromosságot, mágnességét is. Az újabb fizikának
egyik legfontosabb vívmánya, hogy ezen hatókat,
amelyeket régebben az ú. n. imponderabiliák
(súlyamérhetetlen anyagok) közé soroltak, az B.
egy-egy fajának, ill. valamely B.- tényeznek tekinti. Bz utóbbiakat különben láthatatlan B.-nak
is nevezik, szemben a látható testtömegek látható vagy mechanikai B. -jávai. A láthatatlan
B.-k közé sorolják a h, mágnesség és elektromosság B.-ján kívül a molekulák helyzeti E.ját, vagyis a kohézióval szemben elnyös hely-

h

Energlaforgralom

gebbre megy át, miközben munkát végezhet. így
a gzgép kazánjából a htbe áramlik. Az
a
elektromos áram könnyen alakul át hvé, de fordítva
elektromosságot csak bizonyos körülmények között lehet nyerni. A föld bels melegének és az árapály E.-jának kivételével minden
munka, minden h, minden növényi és állati élet
a Nap sugárzó E.-jára vezethet vissza. Ennek
E.-ja az átalakulások hosszú sorozatán mehet át,
de végre megint csak hvé válik s mint ilyen, a

h

hbl

világtérbe szétszóródik. Az egyenletesen, hmérsékleti különbség nélkül szétszórt hnek pedig az
E. átalakíthatósága szempontjából semmi hasznát sem vehetjük. Sir W. Thomson, ki elször
jutott ezen következtetésre (1851), az E. átalakulásainak ezen folyamatát az E. szétszóródásának
(disszipációnak) nevezte. L. Entrópia. V. ö. Helmholtz, Über die Erhaltung der Kraft (Berlin 1847)
Helm, Die Lebre von der Energie (Leipzig 1887)
Flanck, Das Prinzip der Erhaltung der Energie
zetben lev molekulák E.-ját továbbá a kémiai (u. 0. 1908, 2. kiadás); Mayer, Die Meehanik
E.-t, a kémiai rokonsággal szemben elnyös der Wárme (3. kiadás, Stut^art 1893)
Mach,
helyzetben lev különnem atomok és moleku- Die Principien der Wármelehre (2. kiad., Leipzig
lák helyzeti E.-ját a sugárzó B,-t (fény és su- 1900)
Fr. Kohlratisch, Die Energie oder Arbeit
gárzó h), az éterhullámok E.-ját. Az B.-k átala- und die Anwendungen des elekírischen Stromes
kulásának kiinduló pontja a Nap melege. Ugyanis (u. 0. 1900).
a Nap sugárzó E.-ja hozta létre a növényi test
Energiaátvitel. A vízesésekben, nagy esés
egyik falkotó részét, a szenet, illetve a szén- és hegyi folyókban s általában a folyóvízben óriási
oxigénatomok helyzeti E.-ját, mert a növényi test energiakészlet van felhalmozva, melyet azeltt
fölépítésekor a Nap fénye és melege bontotta meg csak nagyon korlátolt mértékben használtak fel.
a légkörben szénsavat szénre és oxigénre. A k- Azt ugyan már régebben tudták, hogy az elektroszén s ezzel együtt a Napnak kémiai E.-vá átala- mos áram az E,-re kitn eszköz, amenyiben drókult sugárzó E.-ja a szénbányákban az utókor tokon messzire szállítható és mindenféle hatászámára mintegy raktározva van. A gépházban sokra használható, de a gyakorlatban igen nagy
a szenet elégetik, a szénben lappangó B. átalakul nehézségek merültek föl. Azeltt leginkább csak
hvé. Ezt a gzgép átalakítja mozgási E.-vá, egyenárammal dolgoztak, mely aránylag kis femely pl. dinamogépet hajt ez elektromos áramot szültség volt, de nagy intenzitású. Az ilyen áram
gerjeszt s így a mozgási E. átalakul az áramló tovavezetósére jóvezet, vastag drót kell, mert
elektromosság B.-jává. Ha ezt az elektromos különben a vezeték túlságosan fölmelegszik. Ez
vasút motorjába vezetik, a kocsi mozgása követ- szinte legyzhetetlen akadály volt. Az B. gyakezik be s ha ezt fékezvel megállítják, a moz- korlati alkalmazása akkor vált lehetvé, mikor
gási B. súrlódás miatt ismét átalakul hvé. Ez váltakozó áramot adó dinamókat gyártottak, mevégpontja az átalakulásoknak. De mindezen át- lyek igen nagy feszültség áramot szolgáltathatalakulások alá vannak vetve az E. megmaradása nak. Kitnt, hogy elektromos áramot nagy távolelvének. Bármint alakuljon is át valamely B.-faj ságra csak akkor lehet gazdaságosan szállítani,
egy másikká, az egyiknek megfogyatkozása a ha az váltakozó áram és nagy feszültség. Mivel
másiknak növekedésével jár s az E. összege ál- azonban ilyen áram sok esetben nem használható,
landó. E.-t sem teremteni, sem megsemmisíteni gondoskodni kellett arról, hogy ilyen áramot kinem lehet. Ezen elv a fizikának legfbb princí- sebb feszültségvé és nagyobb intenzitásúvá lepiuma s oly jelentség, mint a kémiára nézve az hessen átalakítani. Ezt az ú. n. transzformátoanyagmennyiség állandóságának törvénye. Me- rokkal (1. 0.) érik el s ezek felhasználásával az E.
chanikai viszonylatokban az elvet már Galilei a legszélesebb körben alkalmazható.
;

;

;

;

;

feUsmerte Huyghens matematikailag formulázta
és Bernouilli (1738) révén az eleven e^'ö megmaradásának elve nevén általános mechanikai törvény rangjára emelkedett. A láthatatlan E.-ra
való kiterjesztését 1842. Mayer Róbert Gyula
heilbromii orvos eszközölte, de általános elismertetése csak Hehnholtz, Joule, Thomson és mások
munkálatai révén következett be. Fontos körül;
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v.

erforgalom. Az él szer-

vezetek legjellemzbb tulajdonsága, hogy anyag-

forgalmuk van (1. 0. és Élet), amin alkatrészeinek folytonos elbontását (katabolismus) és újraépítését (anabolismus) értjük. Az anyagforgalom
mindig bizonyos erváltozásokkal is kapcsolatos,
ugyanis az elbontott szervezeti alkatrészek min-

dig nagy mennyiség potenciális energiát (kémiai
mény, hogy a különböz B.-faj ok nem alakulhat- energiát) tartalmaznak, mely elbontásukkor fölnak át egyforma könnységgel. A tömegek moz- szabadul, s a legkülönbözbb életjelenségek alap-

gási E.-ja pl. az ütközés v. súrlódás alkalmával jául szolgálhat (hfojlödés, mozgás, fény- és elekmagától és minden különös berendezés nélkül, tromosságtermelés). Az eképenelveszettenergiáta
könnyen alakul át hvé, de a
mozgási E.-vá szervezet megint pótolja, tehát az él anyagnak
csak akkor alakul át, ha melegebb helyrl hide- energiaforgalma is van. Mint az anyagforgalom.

h

—
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akkép az E. áttekintésénél legcélszerbb, ha külön
vizsgáljuk az energia fölvételét, gj'arapítását, s
külön az energiaveszteséget.
Az energia fölvételét illeten nagy különbséget
látunk a zöld növények és az állatok között. Míg
a zöld növények a nap sugárzó energiáját tudják
felhasználni arra, hogy szénsavból és vízbl, valamint más anorganikus anyagokból nagy energiatartalmú, komplikált szer\'es vegyületeket (fehérjéket, szénhidrátokat, zsírokat) alkossanak.
amelyeket aztán egyéb mködéseik kapcsán maaddig az állatok kizárólag
gok is elbontanak,
a táplálékaikban foglalt kémiai energiára vannak
utalva és semmi más fajta energiát értékesíteni
nem tudnak. Mivel az áUati szervezetben az energia felszabadulása oxidáció révén történik, az
állati szervezet energiafölvételét úgy állapítjuk
meg. hogy meghatározzuk azt az energiamennyiséget (ht), amely az általa fölvett táplálék oxidációjakor, tehát elégetésénél keletkezik. A táplálékok energiatartalma a bennök lév fehérje,
zsír és szénhidrát mennyiségétl függ ezért úgy
járhatunk el, hogy meghatározzuk a három táp-

—

—

;

anyag égésmelegét s miután kémiai analízissel
minden tápláléknak megállapíthatjuk a fehérje-,
zsír- és szénhidráttartalmát, egyszer számítással megkapjuk az energiatartalmát is. A három
;

tápanyag égésmelege (energiatartalma) erre a
célra alkalmas kaloriméterekben (pl. Berthelot-f.
bomba, 1. Kaloriméterek) igen nagy precizitással
meg van állapítva. Mivel a különböz fehérjék,
zsírok és szénhidrátok égés-melege némi eltérést
mutat, átlagban fel szokás venni, hogy elégetéskor 1 gr. szénhidrátból 41 Kai., 1 gr. zsírból 93
Kai., s 1 gr. fehérébl 5-6 Kai.
fejldik. A szónhidrátokból és zsírokból a szervezetben is ennyi
hó keletkezik, mert ezek a szervezetben is tökéletesen (szénsavvá és vízzé) égnek el. A fehérje
viszonyai azonban komplikáltabbak míg a fehéi;je a kaloriméterben tökéletesen, azaz szénsavvá, vízzé és salétromsavvá ég el, addig a szervezetben még meglehets sok energiát tartalmazó
vegyületek keletkeznek belle (fleg húgyanyag),
melyek kaloriméterben még tovább égethetk.
Ezeknek égésmelegét tehát le kell vonnunk a
fehérje égési melegébl, hogy megkapjuk azt a
hmennyiséget, mely a fehéijébl a szervezetben
fejldik. Egj'éb korrekciókat is szem eltt tartva,
1 gr. fehérjében a szervezetnek rendelkezésére
álló energiát 4:1 Kal.-nak szokás fölvenni. Az
adatokból kitnik, hogy hasonlíthatatlanul legtöbb
energiát a zsír szolgáltatja, nem véletlen tehát
az, hogy az északi népek
akiknek a környezet
alacsony hmérséke folytán testük állandó hmérsékének megtartására rengeteg meleget kell
termelniök
ftáplálékát a zsírok teszik. Az
energiafelvétel nagyságának megállapításánál
még egyet kell szem eltt tartanunk a felvett
tápíéüék ugyanis nem jut be egész mennyiségében
a szervezetbe, mert egy része mindig elkerüli a
felszívódást s a béisárral távozik anélkül, hogy a
szervezetnek haszna lett volna belle. Ezért mmdig meg kell a bélsárt vizsgálnunk és a benne
kihasználatlanul eltávozó anyagok energiatartal-

h

:

—

—

:

mát

le kell

vonnunk a

tartahnából.
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felvett táplálékok energia-

A

szervezetben a felvett tápanyagok elégnek
valamilyen alakban (h,
munka) elvész a szervezetre nézve. A szervezet
által elbontott anyagok együttes égésmelege adja
az illet szervezet energiaforgalmának mértékét.
Kalóriákban szokás kifejezni. Nyugalomban lév
állatok, amelyek kifelé munkát nem végeznek,
kizárólag ht produkálnak s így az energiaforgalmuk egyenl az általuk fejlesztett hvel ezt a
ht az állat részben hvezetés, részben sugárzás,
részben vízpárolgás által veszti el, hogy melyik
folyamat révén mennyit, az a környezet hömérsékét<51, valamint a höfejldés sebességétl függ.
A szervezetek htermelését kaloriméterekben határozzuk meg ezek a kaloriméterek rendszerint
be vannak rendezve arra is, hogy egyszersmind
az állatok anyagforgalmát, illetleg gázcseréjét
s a fölszabadult energia

;

:

(1.

0.)

is

megvizsgálhassuk (respirációs kalori-

méterek. 1. 0.). Az olyan állatoknál, amelyek mechanikai munkát is végeznek, az eröf orgalom nem
egyezik meg a produkált hvel, hanem a végzett

munka hegyenértékével nagyobb

lesz.

Vannak

olyan kaloriméterek is, ahol legalább emberen a
végzett mechanikai munka nagyságát is megállapíthatjuk. Általában a mechanikai munkára fordított energia mennyisége sokkal kisebb, mint a
alakjában megnyilvánuló, bár ebben az emberek között óriási egyéni differencia lehet.
Az energiaforgalmat sok minden befolyásolja,
úgy hogy vizsgálata rendkívül komplikált. Csak
az állandó hmérsék állatok viszonyaira lehetünk
tekintettel. Mint az anyagforgalomnál, úgj' itt is
az éhez szervezet viszonyait vesszük kiindulásnak, ez az alaptípus. Az éhez, nyugalomban lév
szervezet energiaforgalma (eltekintve a faji eltérésektl) két tényeztói függ 1. a testfelülettl ;
amennyiben mennél nagyobb az állat felülete,
annál több ht produkál 1 m'-re kb. 1000—1200
Kai.
esik. Mivel kisebb test állatoknak testsúlyukhoz viszonyítva nagyobb felületük van,
ezek relatíve (súlyukhoz viszonyítva) több ht
termelnek (pl. 3 kg.-os kutya 24 ó. alatt, 1 kg.
testsúljTa vonatkoztatva 88 Kal.-t, 80 kg.-os pedig
csak 36-5 Kal.-t). 2. A környezet hmérsékótl
mennél alacsonyabb a hmérsék, annál nagyobb
a höprodukció; alacsonyabb hmérsékleten nagyobb a hveszteség, több ht is kell termebiie

h

:

;

h

az állatnak, hogy hmérséklete azért állandó maradjon. Kb. SQo-nál a legkisebb a höprodukció, ez
a kritikus hmérséklet ; ezenfelül a hfejlesztés

n

(magyarázatát I. Hszabályozás). Éhez
ember energiaforgalma kb. napi 2000 K^. teljes
nyugalomban (pl. alvás stb.) leszállhat 1200

megint

;

Kal.-ra
is

is.

Táplálkozó szervezeteknél, ha amellett munkát
végeznek, természetesen az E. nagyobb lesz.

Közepes munkát végez, egészséges, középkorú
ember napi energiaforgalmát kerek
számban 3000 Kal.-nak vehetjük. Természetesen
vannak sokkal kisebb E.-mal bíró egyének is;
viszont az E. ers izommunkánál sokkal nagyobb
is lehet. A svéd favágóknál, hatélen a szabadban
dolgoznak, az E. 8500 Kal.-ra is felmehet (Engés testalkatú

lund). Ezt az energiaszükségleteta szervezet táplálékaival födözi. Mint az anyagforgalmi vizsgála-

tok kapcsán kitnt, a táplálékokban a fehérje,
52»

zsír.
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Energriaforgralom

Enfantin

szénhidrátok mennyisége tág határok között inEnergia megmaradása, 1. Energia.
gadozhatik. Ha kevesebb fehérjét veszünk fól, heEnergia szétszóródása, 1. Energia.
lyette zsírokat és szénhidrátot, a zsírok helyett
Energicu, vagy con energia (ol.), a zenében
szénhidrátot vagy fehérjét stb. kell felvennünk, erteljes, határozott eladásra utal.
Energida (lat.), Sachs botanikus kifejezése a
úgy, hogy a fölvett táplálékok együttes energiatartalma fedezze a szervezet energiaszükségletét. sejtnek mint élettani egységnek a megjelölésére.
Mivel a zsírok energiatartalma sokkal több, mint
Energikus a. m. erélyes.
a szénhidrátoké és fehérjéké, természetesen zsírEnergin, a neve egy rizsbl elállított, annak
ból sokkal kevesebbet kell fölvennünk fehérje és proteinjeit tartalmazó, könnyen emészthet tápszénhidrát fedezésére. Ezt úgy szoktuk kifejezni, láló készítménynek.Csaknem szagtalan és íztelen,
hogy az egyes tápanyagok egymást energiatar- szürkésfehér, finom por. Vízben megduzzad, de
talmuk aránya szerint helyettesíthetik (Rubner kevéssé oldódik. Szárítva kb. 92**/o proteint tar'izodinamia törvénye). Kivétel csak a fehérje: talmaz.
egy bizonyos mennyiség fehérjét (fehérje-miniEnergumen (gör.) a. m. ördöngös, az smumot) semmiféle más tápanyag nem helyet- keresztény egyházban a gonosz lélektl megszáltesíthet
ennek az oka az, hogy bizonyos folya- lottak, de rültek, epileptikusok is. Külön oszmatokhoz, mint elpusztult szervezeti részek pót- tályt alkottak a katechumenek és a bnbánók
lásához a fehérje feltétlenül szükséges. A táp- között. Különleges fegyelmezésük (bebizonyítanyagok kölcsönös helyettesítésének azonkívül hatólag a IV.— VII. sz.-íg) és a róluk való gonhatárt szab a táplálócsatoma, mert minden állat doskodás az exorcistákra volt bízva.
táplálócsatornája az egyes tápanyagokat csak egy
Enervál (lat.) a. m. elgyengít enervált, kiélt,
bizonyos határig tudja földolgozni.
elertlenedett.
Az izodinamia törvénye szigorúan véve azonEn escarpins (franc), 1. Escarpin.
ban csak alacsony hmérsékleten, még pedig a
Enese, kisk. Gyr vm. tószigetcsilizközij.-ban,
már említett kritikus hmérsékletnél alacsonyabb (1910) 520 magyar lak., vasúti állomás, posta-, távhmérsékleten érvényes. Ha ennél magasabb h- író- és telefonállomás.
mérsékleten vizsgáljuk az állat E.-át, azt találEneták, ókori nép Paflagoniában. A hagyomány
juk, hogy a táplálkozás a höprodukció fokozó- szerint Priamos trójai király szövetségesei voltak,
dását idézi el ez a fokozódás függ a felvett táp- fvárosuk Amisos, a mai Samsun, a Fekete-tenanyag minségétl és meimyiségétöl. Igya fehérje ger mellett. ket tartják a venetdk seinek, kikenergiatartalmának 30-90/o-ával, azsír 12-7o/o-ával, rl viszont Venetia vette a nevét.
a szénhidrát pedig 5*8Vo-ával emeli a höprodukEneth, 1. Éne.
ciót
ezt nevezzük az illet tápanyag specifikus
En éventail (franc, ejtsd: an-névaHUily) a. m.
dinamikai hatásának. Ez a hmennyiség min- legyezöszerüen. A katonaságnál oszlopból egy ell
denek szerint azon folyamatok révén keletkezik, lev vonalra akként való fejldés, hogy az oszamelyeken a tápanyagnak az emésztöcsatomában lop egyik része egyenesen halad elre, a többi
át kell mennie s melyek a tápanyag asszimiláció- részek pedig részint jobbra, részint balra rézsut
jával járnak. A kritikus hmérsékleten alul ez haladnak a kijelölt vonal felé.
nem nyilvánul meg, mert olyankor a szervezetface (franc, ejtsd aS fasz) a. m. szemben,
nek szüksége van a hre a szervezet maga is elülrl látható helyzetben, különösen olyan képmás,
azért bont el anyagokat, hogy a keletkezett h- melyen az arc egészen látható. L. még En profil.
vel magát ftse. Ilyenkor természetesen mindegy
En famille (franc, ejtsd aS famiiy) a. m. csaaz, hogy a
a bólcsatornában, vagy az izmok- ládi, bizalmas körben, családiasán, bizalmasan.
ban, vagy a mirigyekben keletkezik amennyivel
Enfantin (ejtsd anfanten), Barthéleniy Prosper
több
fejldik a tápanyagok speciükus dinami- (rendesen Pere E.-nok. mondják), a Saint-Simokai hatása folytán, annál kevesebbet kell a szer- nizmus fképviselje, szül. 1796 febr. 8. Parisban,
vezetnek produkálnia, s ez anyagmegtakarítás- megh. ISe^ aug. 31. u. o. Mérnök és késbb banksal jár. De a kritikus hömérséken felül a szervezet hivatalnok volt, de Saint-Simon munkáit tanulnem azért produkál ht, hogy magát ftse ilyen- mányozván, elhatározta, hogy annak elvéit gyakor a htermelés szükségképeni következménye korlatilag is megvalósítja. 1825-ben közkereseti
a szervek bels munkájának, mely az élettel jár. társaságot alapított arra a célra, hogy a Le ProHa tehát a tápanyagok specifikus dinamikai ha- tecteur c. lapot fentarthassa ebben a lapban fejtása folytán
keletkezik, azt a szervezet mint tette ki Saint-Simon elveit. Rövid id alatt Bazard
fölösleget leadja, anélkül, hogy abból valami nev társával egész kört alakított, az ú. n. Sainthaszna volna az állati szervezet ugyanis, mint Simonisták iskoláját. De a míg Bazard Saintazt említettük, egyedül a kémiai energiát tudja Simon tanainak politikai irányát igyekezett kiéletfolyamataira fölhasználni.
fejleszteni, E. inkább szociális irányát követte,
Az egészséges szervezet az élet deleljén leg- megtámadta a társadalom alkotta törvényeket,
többnyire energiaegyensúlyban van, azaz annyi amelyeket igazságtalanságnak jelentett ki, köveenergiát veszít, amennyit fölvett, de ha a szer- telte a
teljes egyenjogúságát és a szerelem
vezet hízik vagy n, úgy a feh*aktározódó anyag- szabadságát. Emiatt iskolájának fejei közt meggal energia is lesz visszatartva, s az energia- hasonlás tört ki, mire B. negyven hívével visszaveszteség kisebb lesz a fölvételnél. A szervezetek vonult ménilmontanti birtokára, ahol saját elvei
E.-át még más tényezk is befolyásolják, így em- alapján külön patriarchális szocialista társaságot
bernél különösen mesterséges befolyások, mint alapított. Ezen a telepen azonban csakhamar olyan
a ruházkodás, lakás, ftés, stb.
élet fejldött ki, amelyet a hatóság a közerkölcsi;

;

;

;

En
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;

:

h

;

h

:

;

;

h
;
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ségbe ütköznek talált E.-t és társait, Rodriguezt,
Chevalier Michelt, Duveyriert, Barrault-t stb.
esküdtszék elé állították. E.-t 1832. fogságra és
pénzbirságra ítélték, társaságát feloszlatták, mire
a Saint-Simonizmus is Franciaországban megsznt. E. pár hónap mnlva szabadon bocsáttatván,
elbb mint mérnök a nílusi gátépítéseknél volt
alkalmazva, majd visszatérve Franciaországba,
postamester lett. A februámsi forradalom után
ismét lapot alapított Le Credit public címen, amelyben elveit szolgálta, de a lap pénzhiány miatt
csakhamar megsznt. Késbb a lyoni vasútnál
kapott alkalmazást. Összes müveit Saint-Simonéival együtt 17 kötetben adták ki Oeuvres de Saint;

—

Enfiiade

vergyárral és Erzsébet királyn egykori palotá-

jának romjaival.
Eniield-fegyver, nevét az enfleldi angol fegyvergyártól kapta. I83-ban fogadták el Í47 mm.
kaliberrel s vele az összes gyalogságot fegyverezték fel.
Enfiiade (franc.) a. m. sor: az építészetben
így nevezik a paloták v. nagjobb lakások szobáit.

:

Simon

et l'E. ÍParis

1865-77, 24—40. köt).

Enfants de Francé

(franc,

ejtsd

:

aSfaS dü

m. Fraucíaország gyermekei, így nevezték hajdan a francia királyok törvényes gyenneiraHsa)

a.

keit és unokáit, míg a természetes gyermekek
princes és princesses du sang (véi-szerinti hercegek és hercegnk) nevet viseltek.
Enfants de tronpe (franc, aüfaü dö trap), a
francia hadseregben azok a fiuk (többnyire régóta
szolgáló katonák gj'ermekei vagy katonai árvák),

akik 1884-ig az állam költségén a csapatoknál
neveltettek íegy-egj" századnál 1
2). Jelenleg az
ily katona-gj'ermekek szülei vagy gyámjai addig,
mig a fiuk 12 évesek nem lesznek, évenként az
apa tisztsége szerint 100—180 frankot kapnak a
felnevelés költségeinek fedezésére, azontiíl katonai nevelintézetekbe vétetnek fel, ahol altisztekké képeztetnek ki.

—

Enfants perdns

(franc, ejtsd: afaSperdn) a.
elveszett gyermekek, a múlt sz. végéig, különösen merész és vállalkozó szellem katonákból

m.

amelyeket a legveszélyesebb hadmúködések végrehajtására alkalmaztak.
Enfants sans sonci (franc.,ejt$d aíán szaS szasai) a. m. gondtalan ifjak, egy a párisi polgárosztály ifjaiból alakult szinjátszótársaság neve, melynek tagjai egy különös mfajt, a szatirikus él
sottie-t mvelték tarka öltözetben, csörgosipkával
a fejükön. Az E. fnökét prince des sotsnak (bolondok fejedelmének) nevezték. A társaság a XIV.
sz. végén tnt fel, dai-abjait politikai célzásai következtében többször betiltották, de véglegesen
csak 1659. oszlott fel. A sottie legkiválóbb mvelje Pierre Gringore volt. V. ö. Picot, La sottie
en Francé (Eomania, VU. évf.).
összeállított osztagok,

:

Enfant terrible
a.

(franc,

ejtsd

:

tStaZ teníbl),

m. fenegyerek, szószerint: rettenés

gj'erek,

voltakép olyan csacska gj'erek, aki látott vagy
hallott dolgok elbeszélésével zavarokat okoz
tágasabb értelemben olyan ember, aki pártját,
vagy valamely ügyet kompromittál. A kifejezést
állítólag Gavami, szatirikus rajzoló (meghalt
1866) találta ki, aki egy rajzsorozatát Les enfants
terribles c alatt adta ki. A kifejezés azonban régibb, már Goethe is használta egjik levelében.
fiiiida, tuniszi vidék Szuszától Ny.-ra, melyet
fenyvesek és tujafaerdk borítanak. A rómaiak
idejében itt 17 város volt, most csak négy falu
van rajta, hármat berberek, egyet maltabeliek
laknak, kiket egy marseilleitársaaág telepített ide.
Enüeld (ejtsd: entud), város Middlesex angol
countyban, (wii) 56344 lak., nagy királyi fegy;

Enfiiade.

ha az egymásba nyíló termek szárnyas ajtóinak
közepe mind egy tengelybe esik. (L. az ábrát.)

A középkor nem kereste az E.-okat, ellenben rendkívül kedvelte azokat a XVII— XVm. sz. barokkos rokokó-építészete. Nálunk még kisebb lakásokban is, gyakran a kényelem és lakhatóság rovására, E.-ban szeretik a szobákat és ajtókat alkalmazni, holott a külföld modem építészete arról,
mint kis lakásokban impraktikusról, már rég le^

—

Enfin
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—

mondott.
E. a katonaságnál valamely város- v.
erödvonalnak, vagy csapatfelállításnak rézsútos
v. oldalirányból való lödöztetéso. Várharcban a
vár V. valamely erd egyik oldalának ily módon
való pásztázására külön ágyutelepeket, ú. n. enfiláló (hossz antozó) ütegeket állítanak fel.
Enfin (franc, ejtsd: aSfeS) a. m. végre, tehát.
E. seuls ! végre egyedül vagy végre magunk
lehetünk szállóige Ektvall Knut svéd fest egy
fiatal házaspárt ábrázoló képének címe után.
£nfle (franc, ejtsd: aSfl), azon egyszer kártyajáték, melyet whist-kártyával rendesen hatan
játszanak. Minden játékos nyolc-nyolc kártyát
kap az els (az osztótól jobbra ül) kiad, a többinek pedig szint-színre kell adnia. Ha mindegyik
játékos szült adott rá, akkor az ád ki újra, ki
a legmagasabb érték lapot adta. Ha pedig valamelyik játékosnak nincs a hívott színbl lapja,
felveszi a kijátszott kártyákat, s most ö hív. A
játékot az nyeri meg, ki legelbb szabadul meg
kártyáitól. Nagyon hasonlít a népies durákhoz.
Eng., a lóverseny-propoziciókban rövidítése
az engedmény kifejezésnek ha pl. valamely ló
valamely verseny-propoziciónál fogva teherengedményt kap.

—

!

!

;

;

Engadda, 1. Engedi.
Engadin (Engiadina), magasan fekv völgy a
Rhaeti- Alpokban, Graubünden svájci kantonban,

—
Az

Engredelmessés
ókorban állítólag etruszkok népesímeg, akik 587. Kr. e. Rhse tus vezérlete alatt

E.-t az

tették

vándoroltak be. A lakosok külseje, fekete haj és
szemek, barna arcbr, D.-i eredetre vallanak. A
rómaiak szintén behatoltak Svájc ezen részeibe.
A középkorban Chur püspökei voltak az E. urai,
akik azonban ez uralmat már korán kénytelenek
voltak megosztani Tirol grófjaival. A német birodalmi hatalom gyengülésével a XIV. sz.-ban
E. lakói a szomszéd völgyek lakóival, függetlenségük megóvása végett, szövetséget kötöttek.
1499. 1. Miksa az osztrák hatalmat az B.-re is ki
akarta terjeszteni és Alsó-E .-t el is foglalta, de a
Calven mellett vívott csatában vereséget szenvedtek a hadai és a császár a baseli bókében (1499
nov. 22) hódításáról kényszerült lemondani. A 30
éves háborúban 1621. és 1622. Ausztria újból elfoglalta Alsó-E.-t és a lakosok csak 1652. váltották meg magukat az idegen uralom alól, Tarasp
kivételével, amely helység csak 1815. csatoltatott
Svájchoz. V. ö. Gaviezel, Das Ober-E. (Savadén
1902) u, a., Das E. im Wort und Bild (1896)
Lechner, Das Ober-E. in der Vergangenheit und
;

Gegenwart

(Leipzig, 1900).

Engadin-keleti vasút, megnevezése a rendes
nyomtávolságú Albula—Ofenberg-vasútnak Graubünden kantonban, amelynek elmunkálatain
szorgalmasan dolgoznak s amely Churtól Thusis,
Bergün, Revers és Zernetz-en át vezet Engadinban és St. Marián át Mais felé Tirolba, ahol
csatlakozni fog a vintschgaui vasúthoz. Az Ofenen és az Albulán át Bevers és Bergün között két
10 km. hosszú alagút terveztetik. Az E. költségei
75 millió fr.-ra vannak becsülve.
Engagement (franc, ejtsd: aSgazsman), a. m.
kötelezettség a tzsdén határidre kötött és még
folyamatban lev spekuláció. B szerint lehet
szó nagy v. kisebb B.-ról, továbbá Juiusse- vagy
haisse-E.-vó\, a szerint, a mint a kötelezettség
nagyobb vagy kisebb mennyiség értékpapírra
szól, illetleg a spekuláció az értékpapírok emelkedésébl vagy csökkenésébl óhajt hasznot húzni.
E. továbbá annyit is jelent, mint valakinek
valamely állásra v. szolgálatra való felfogadása.
Engagement-jegyzék és számla, valamely
bankintézetben oly felek részére készül, amelyek
helyett az intézet a tzsdén játszik, hogy az intézet tzsdei intézje (disponenso) bármely pillanatban tiszta képet nyerjen mindegyik fél üzleti
érdekeltségérl az intézettel szemben.
Engano, hegyes ós erds sziget Szumatra délnyugati végében, Benkulen németalföldi residencyhez tartozik. Területe néhány hozzátartozó
szigettel 435 km*, 692, többnyire maláj lak.
En garde (franc, ejtsd: aS gárd) a. m. megtámadtatásra készen lenni vívásban az az állás
mellyel a vívást megkezdik.
Engasztrilogus (gör.) a. m. hasbeszél, en-

a Maloia v. Maloggia-hágótól, arnely a Bregagliavölgytöl választja el, DNy.-ról ÉK. felé húzódik
Tirol határáig a Finstermünzi- v. Martinsbrückiszorosig. A völgy oly keskeny, hogy még legtágabb helyein is alig éri el a 2 km.-t. Puntnál
egy mély hegyszakadék két részre választja;
az Ober-E. 28 km, hosszú és 1650 méter átlagos
magasságú, az Unter-E. ellenben 52 km. hosszú
és 1000 méter átlagos magasságú. Az E. egész
hosszában, a Septmier lejtjén, a Lunghinotóból fakadó Inn folyik végig a völgy fels részében átmegy a Sils (4800 m. hosszú, 1400 m.
széles), a Silvaplana, a Campfer és Sanct-Moritztavakon és csak ennek elhagyása után veszi fel
az Inn nevet. Éghajlata igen egészséges, különösen a tüdbetegekre nézve kedvez, a miért sokan
látogatják. A Pels-E. kopár, glecserekkel takart
hegycsúcsai alatt, különösen a Beminán, a Rosegen, a Lanquardon, Sils és Silvaplana, továbbá
Scanfs és Pontresina környékén
fenyerdk
terülnek el, s köztük pompás havasi legelk láthatók. A Fels-E. egyedüli terméke a széna AlsóE.-ban már a rozs, árpa, zab is megterem. A lakosok száma {i9io) 14,525 csaknem mindnyájan
protestánsok, reto-ladin nyelven beszélnek egyedül Taraspban laknak katolikusok, kik németek.
Mivel a mostoha természet az embereknek nem
nyújt elég táplálékot, a lakosok közül sokan kivándorolnak Francia-, Olasz- és Németország városaiba, hogy ott mint cukrászok, kávésok, csokoládé- és likörgyárosok szerezzék meg élelmöket, gasztrimanteia, jóslás hasbeszélés segítségével.
Enge, elbb önálló község, jelenleg Zürich küls a mint tehetik, visszatelepedjenek hazájukba.
Politikai tekintetben az B. 2 kerületre van fel- városa.
Engedelmesség, másvalaki akaratának végreosztva 1. az Inn-ker. Alsó-E. -t foglalja magában
1011 km« területtel, (i9io) 6332 lak.; fhelye hajtása parancs vagy tilalom szerint való cseSchuls V. Sacol 2. a Maloia-kerület Pels-B.-t fog- lekvésben nyilatkozik. Az élet minden viszonylatában szükség van erre valamely alakban. így
lalja magában 706 km* területtel, (i9io) 6332 lak.
pl. E.-gel tartozunk hivatali feljebbvalónknak,
fhelye Samaden.
;

;

—

sr

;

;

;

;

:

;

;

—
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mert a fokozatos felelsség csak fokozatos E.-en Meghatározza a tényleges tkét és az abból kialapulhat az orvosnak, mert a magunk közvet- hasítandó tartaléktókét. Megállapítja az anyalen érdeke megkívánja, stb. Erre tehát szüksé- goknak, eszközöknek belföldi forrásból való beges ránevelódnünk, ezért az E.-nek a rendszeres szerzését, a felülvizsgálat idejét, a biztosíték lenevelésben nevezetes szerepe van. Célja minden- tételét és a visszafizetések módozatait, valamint
kor az, hogy a pusztán kényszer E. helyett az a pálya üzletének kezelését. A helyiérdek vasE. bels szükségletté váljék s igy az ember er- utak engedélyokirata továbbá megszabja a bekölcsiségének egjlk alapját megteremtse. Önfe- szedhet legmagasabb díjtételeket, és intézkedik
gyelmezésre vezet de csak akkor, ha a nevel a katonaság és a katonai javak szállítása iránt,
;

;

nem

szeszélyesen, megokolatlanul adja a parancsokat, tilalmakat, hanem azokat megértetni is
igyekszik nem vak alárendelést kíván, hanem
tudatossá akarja tenni a bizonyos helyzetekben
szükséges magatartást. így az E. nem szolga;

lelküséget,

hanem végs fokon

lelki

szabadságot

eredményez.
Eiigeáélj(concessio).WLnáaz, ami hatósági vizsgálatot vagy ellenrzést igényel, engedélyezés alá
tartozik. Ezen E. alapiadoka a magasabb állami érV. a közérdekek megóvása szempontjából a
közrend, közbiztonság, közegészség, tzbiztonság
stb. Az E. kiadása v. megtagadása a szükségessé
váló vizsgálatok megejtése után történik. Rendszerint díjak lefizetésétl is függ, amely díjak v.
állami ós városi jövedelmekül szolgálnak, v. az

dekek

eljáró és ellenrz közegek díjazására. Ezen díjakat és illetékeket külön díjszabásokban határoz-

a postai és telegráf-ügyekben, az éjjeli forgalom
berendezésérl és a második vágány fektetésének
esetleges szükségérl. Megállapítja a nyilvános
számadás kötelezettségét és kimondja, hogy az
engedélyes köteles részvénytársaságot alapítani.
Megállapítja az engedély tartamát és a háramlási
jogot. Az óvadék letétbe helyezése után a tön'ény
idevágó határozata szerint kiállítják az engedélyokiratotésöFelsége jóváhagyása elé terjesztik. Az
engedélyokirat azonban még nem jogosítja fel az
engedélyeseket az építés megkezdésére. Az építöengedély csakis a részletes épít-tervek felterjesztése és a megfelel épít-szerzdés bemutatása után kérhet a kereskedelemügyi minisztertl. Az engedélyokirat a törvényhozás elé terjesztetvén, törvénybe iktattatik. Európa minden államában a törvényhozás, ill. a kormányzat tartotta
fenn

magának az

E. jogát.

zák meg s lerovásuk vagy készpénzben, vagy okEngedélyezési rendszer, 1. Alapítás és Bizmánybélyegek feiragasztásával történik.
tosítás.
Engedélyes, 1. Engedélyezés.
Engedélyhez kötött ipar. Az 1884. évi XVII.
Engedélyezés. A vasutak építésének engedé- t.-c. (ipartörvény) értelmében az az ipar, mely
lyezése a közmunka- és közlekedésügyi m. k. mi- egyrészt kell megbízhatóságot igényel azok réniszternek 1868. évi 4973. sz. a. országgylési jó- szérl, akik zni akarják, másrészt a hatóság elváhagyással és az ugyancsak tle 1885. évi 40,003. lenrzésének is alá van vetve, külön hatósági enszabáljTendeletek alapján történik. gedélyhez van kötve, megkülönböztetésül az ú. n.
Alapul vétetnek az elmunkálatok alkalmából ké- szabad iparoktól. E.-ok: a) fogadó, vendégl,
szített és a közigazgatási bejáráskor megállapított korcsma, sörház, páUnkamérés, kávéház és kávétervek és költségvetések. Az engedélyez tárgya- mérés tartása b) a zsibáruskodás c) a foglalkolást a kereskedelemügyi minisztérium kebelében zást közvetít és a cselédszerz üzlete
d) a kélév állandó engedélyez bizottság tartja meg, ményseprés ej a rendes járati idhöz kötött szemely az államtitkár elnöklete alatt a kereskede- mélyszállítás f) azok ipara, kik közhelyeken a
lemügyi minisztérium vasúti és díjszabási ügy- közönség számára személyszállító eszközöket tarosztálya, továbbá a m. k. vasúti és hajózási ffel- tanak készen, vagy szolgálataikat ajánlják g) az
;
ügyelség, a pénzügyi-, földmívelésügyi- és had- építmester ipara ; h) mérges anyagok és gyógyügyminisztérium képviselibl áll. A tárgyalás- szerek készítése és a velük, valamint a gyógyhoz meghívják az engedélykérket, és ha az ál- szerfélékkel való kereskedés i) robbanó-szerek
lamvasutak veszik majdan át a vasút kezelését, készítése és a velük való kereskedés. Az a—f
ezek megbízottjait, valamint az érdekelt csatla- tételekben felsorolt foglalkozásokra nézve a hatókozó vasutak képviselit is. Az engedélyez tár- ság kimondhatja a korlátozást s az illet ipari
gyaláson els sorban a mszaki részt tárgyalják. engedélyeket számhoz kötheti. Az engedélyeket
Az alépítménjTe, felépítménjTe, épületefa^, állo- az elsfokú iparhatóság adja meg.
másosa, felszerelésre és a jótállóra vonatkozó
Engedetlenség biri parancs iránt, 1. Mumegállapodásokat függelékül csatolják az enge- lasztás.
délyirathoz. E megállapodásokhoz képest állapítEngedi, az ó-testamentumban egy forrás és egy
ják meg most már az épít tkét véglegesen és város neve a Holt-tenger mellett. Az E. szikláiba
szövegezik az engedélyokiratot. Az engedély- menekült Dávid Saul ell E. még a IV. sz.-ban
okirat elsorolja a kötelez törvényeket ós sza- is jelentékeny falu volt. E név megmaradt a tóra
bályrendeleteket. A pálya építésére és üzletberen- alkahnazva Ain-Dzsidi formában.Ennek édes vize
dezésére nézve a kereskedelemügyi minisztertl (270) sok ritka növényt táplál, különösen az Esegyidejleg kiadott és az engedélyokirat kiegé- clepias procerát, valamint több különös fajtájú
sz. a. kiadott

;

;

:

;

;

;

;

szít részét alkotó építöföltételeket jelöli ki irányadóknak. Meghatározza az épít- és részlettervek benyújtására vonatkozó határidt és a módozatokat, a közforgalomnak való átadás határ-

madarat és rovart. E tó mellett néhány épületmaradvány mutatja még a régi helységet (Engadda), melynek szUhegyei és pálmái híresek
voltak.

—

idejét. Engedélyezi a kisajátítás jogát. IntézkeEngedmény, 1. 1. Engedményezés.
2. JS.,
dik a szomszédos pályákhoz való csatlakozásról. a kereskedi számlákban található levonások.

Enged ményezés
melyeket az eladó a
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vevnek akár

az árú súsúlypótlás, calo stb.),

supratara,
akár értékébl enged.
lyából

(tara,

—

3.

E.

(sport),

1.

Teher-

Engedményezés (lat.

cessio).

A hitelez

köve-

másra raházhatja át. Ez az átruházás az E. Az átruházó
hitelez az engedményez az, akire a követelést
átruházták az engedményes. Az E. történhetik

telését szerzdésileg tetszése szerint
:

;

:

bármilyen alakban, tehát szóval is. Hogy az E.
minek az alapján történt ajándékot akart-e azzal adni az engedményez, vagy eladta-e a követelést az engedményesnek, az E. megtörténtére
"nézve közömbös. Az E.-nek az a hatása, hogy az
engedményes jogutódkép lép az addigi hitelez
:

helyébe. Az B. folytán egyúttal az átruházott jog
mellékjogai a zálogjog és a hiteleznek a kezes
elleni joga, ktllön átruházás nélkül is átszállanak
az engedményesre. Engedményezni lehet a követelést az adós megkérdezése nélkül, st akarata
ellenére is, kivéve, ha az E.-t a felek szerzdésileg kizárták, vagy ha a követelés a hitelez személyéhez van kötve. Vannak azonban bizonyos
követelések, melyeket a törvény tilalma folytán
még akkor sem lehet hatályosan engedményezni,
ha az adós bele is egyeznék. Ily tilalmakat a törvény fleg olyankor állít fel, amikor a követelés
:

a hiteleznek létfentartási alapja. így pl. általában véve nem lehet engedményezni a munkásbiztosító pénztártól járó betegsegélyt v. baleseti

kártalanítást, valamint a gazdasági munkás- ós
cselédpénztártól járó segélyeket. Tilos és semmis
az oly megállapodás is, mely szerint a gazdasági

cseléd járandóságát valakinek elzetesen (lejárat
eltt) eladja.
Az adóst, aki az engedményezett követeléssel
tartozik, az E. csak attól fogva köti, amikor arról hitelt érdemlöleg értesült. Mindaddig, amíg ez

meg nem történt, az
ményezt tekintheti

adós továbbra is az engedhitelezjének s ha ennek

tartozása alól felszabadul ; az enpedig, aki ilykép elesik az adós elleni

fizet,

gedményes

Engrel

fenn nem álló vagy be nem hajtható követelést
engedett át és az engedményesnek ebbl kára szár-

mazott

(a sikertelen

behajtás költsége).
az engedményez jogaiba lép.
Eszerint az adós az engedményes követelése ellen
mindazokkal a kifogásokkal élhet, amelyek öt az
engedményez ellen megillették vohia, feltéve,
hogy a kifogás alapjául szolgáló tény korábbi kelet, mint az adósnak az B.-rl történt értesítése.
Az engedmény történhetik nemcsak a hitelez
akaratával, hanem attól függetlenül, közvetlenül
a törvény rendelése alapján ez a törvényi engedmény, így a kezes, aki a f adós tartozását kizeti,
a törvény szerint a hiteleznek a föadós elleni
jogaiba lép.
Engedményszámla, azon levonások nyilvántartására, illetleg elszámolására szolgál, melyet
az eladó a vevnek a számla kiegyenlítésekor
kénytelen elengedni. A keresked által elengedett
összegek a számla tartozik oldalába kerülnek és
az év végén veszteséget, az élvezett engedmények
a számla követel oldalán szerepelnek és az év végén nyereséget képeznek.

Az engedményes

engedmény.

kezéhez

—

követelésétl, megtérítésért csupán a hitelez ellen fordulhat. De amint az adós az E. megtörténtérl értesült, attól fogva már csak az engedményes kezéhez fizetheti tartozását s ha mégis az
elbbi hiteleznek fizet, az engedményessel szemben továbbra is tartozásban marad, vagyis kiteszi
magát a kétszeri fizetés veszélyének.
Az engedményez, aki az engedmény fejében
ellenértéket kapott (visszterhes engedmény), szavatol az engedményesnek a követelés valódiságáért, vagyis azért, hogy a követelés az B.-kor
valóban érvényesen fennáll, valammt a követelésnek az akkori idben való behajthatóságáért
is. A telekkönyvbe jelzálogilag bekeblezett követelés engedményezje ellenben a követelés behajthatóságáért nem szavatol, mert a telekkönyvbl az engedményes meggyzdhetett arról,nyujt-e
a jelzálogul lekötött ingatlan a követelés kielégítésére elegend fedezetet. (14. t. ü. h.) Az ingyenes engedményez pedig, aki a követelést az engedményesnek ajándékba adta, a követelésnek
sem valódiságáért, sem behajthatóságáért nem
szavatol és csak akkor váUk az engedményessel
szemben kártérítésre kötelezetté, ha neki tudva

;

Engedményszerzödés v. akkord akkor keletha a hitelezk a csdbe jutott adósnak kö-

kezik,

vetelésük egy részét elengedik (1. KényszeregyezEzen szerzdést könyvelésileg úgy kezelik,
mint a kétes követeléseket (1. o.).
ség).

Engel, 1. Gábor (s2e2)eslöcsei),orvostanáv,szvLÍ.
Maros-Vásárhelyen 1852. Középiskoláit Kolozsváron, az orvosi tanfolyamot a budapesti és lipcsei
egyetemen végezte. 1881-ben a kolozsvári egyetemen a szülés patológiájából magántanári képesítést nyert. 1893-ban egyetemi nyilv. rk. tanárrá nevezték ki. 1887 óta a kolozsvári országos
Karolina-kórház igazgatója. Irodalmi dolgozatai,
amelyek a szülészet és ngyógyászat körébe tartoznak, meghaladják az ötvenet, magyar és német szaklapokban jelentek meg.
2. E. János József, magyar nyomdász, 1772.
kezdte meg mködésót Pécsett. Közel negyedszázadon át maga vezette tekintélyes üzletét, míg
1796. bekövetkezett halála után özvegye, E. Krisz-

annak vezetését és folytatta majd
fokozatosan emelve a nyomda öröklött
jó hírnevét. Utána veje Knezevics István örökölte
a nyomdát, de midn Szepessy Ignác pécsi püspök
1838. az E. -család szabadalma ellenére megalapította a pécsi püspöki nyomdát, Knezevics tönkre
ment. A nyomda fölszerelése Kaposvárra került,
ahol az osztrákok a betkészletet golyókká öntötték át.
3. E. János Keresztéig, magyar történetíró,
tina vette át

20 éven

szül.

át,

Lcsén 1770

okt. 17.,

megh. Bécsben 1814

márc. 20. Pozsonyban és a göttingeni egyetemen
tanult, különösen Európa DK.-i népeinek történetével foglalkozott. 1791-ben erdélyi udv. kancelláriai titkár, majd cenzor és végre evang. konzisztoriumi tanácsos 1812. nemesi rangot nyert.
Széleskör levéltári kutatások alapján megírta
;

HaUcs
netét.

és Lodomér,

Fmve

:

majd Ukraina és Ragusa

törté-

Geschichte des Königreichs Un-

garn (Bécs 1814—15) öt kötetben, mely történeti
kritika dolgában valósággal kimagaslik a többi
hazai történetíró mvei közül. Kovachich, Sammlung noch ungedruckter Stücke

cím

kútfkiadá-

—

Engrel
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sához külön bevezetést irt a régi magyar krónikáknak egymáshoz való viszonyáról, mely ilyrégibb tanulmányaink közt a becsesebbek
közé tartozik. 1809-ben több értékes hazai forrást
tárt fel Monumenta üngrica c. kiadványában.

nem

—

En£rel

társadalmi statisztika feladataival foglalkozott.
Geschichte des preussischen statist.
Bureaus (1860); Methoden der Volkszáhlung

Fbb mvei

:

Über Sterblichkeit und Lebenserwartung (1861—62) Preis der Arbeit (1861) Reform
4. E- József, szobrász, szül. 1815 okt. 26. derVolkswirthschaftund Gewerbestatistik (1870)
Sátoraljaújhelyen, megh. 1901 máj. 30. Buda- Wohnungsnoth der Grossstádte (1874) Emlékbepesten. Pipafaragó inas-sorból küzdötte fel ma- széd Quetelet fölött (a budapesti nemzetközi staDer Werth des Mengát, s eleinte Bécsben mint esztergályos-mester- tisztikai kongresszuson)
legény látogatta az akadémiát, s ott 1836. dijat schen (1883) Die Lebenskosten belgischer Arbeikapva, bejárta Német-, Francia- és Angolorszá- terfamilien íinJher und jetzt (1895).
3. E., Franz, német utazó, szül. Röbelben,
got. Londonban Esterházy Pál herceg lett reá
figyelmessé, beajánlotta Viktória királynhöz, Mecklenburgban 1834 júl. 21. 1857— 63-ban Veaki arcképét s az Atnazonok harca cimü szobor- nezuela és Colombia nagy részét bejárta, azután
kivitele cél- Berlinben a gazdasági fiskola könyvtárosa lett.
csoportot rendelte meg nála. E
jából E. Rómába utazott, ahol aztán két évtize- A folyóiratokban megjelent nagyszámú értekezédet töltött, a kor klasszicizáló stílusában farag- sein kívül Studien unter den Tropen Amerikás
ván Achillest, Ámort, Évát s más hasonló tárgyú (2. kiad. Jena 1879) Aus dem Pflanzerstaate Zulia
szobrokat, angol és magyar arisztokraták meg- (Berlin 1881) Wegeblumen aus dem Ránzel eines
rendelésére. Midn a magyar Széchenyi-szobor- Wanderburschen (költemények, u. o. 1883) cím
(1861)

;

;

;

;

;

;

m

;

;

bizottság pályázatot hirdetett, E. 1865. Rómából
küldte Széchenyi -szobor- mintáját Pestre s 1866.
megkapta az els dijat és megrendelést, bár a
kritika nagyon ellenséges állást foglalt el E.
vével szemben. A mvész 1869. e szobor elkészítésére Pesten mtermet épített, amelyben aztán
a kormány megbízásából még egy sor szobrot készített (Mátyás király, Mária Terézia, Révai Miklós stb.). A Széchenyi-szobrot, sokféle baleset
után, csak 1880. leplezték le, s mert az senkinek
sem tetszett, E. is csöndben visszavonult s magányban töltötte hátralev éveit. Utoljára, mintegy önigazolásul, 1889. Parisban kiállította
vein,ek gyjteményét, amelyek közül a kritika
az Évát emelte ki. A Nemzeti Színházban láthatók tle Kantomé és Szerdahelyi Kálmán

m-

m-

szobrai.
5.. E. Károly, orvos, egyet, magántanár, szül.
1879 jan. 22. Rákópribóczon Turócz vmegyében,
orvosi tanulmányait Budapesten végezte, 1902.
orvosdoktorrá avatták. 1902—9. Korányi Frigyes
klinikáján tanársegéd, 1909-tl Jendrássik tanársegédje. 1912-ben a vér és anyagcsere betegségei
c. tanból magántanári képesítést nyert. Irodalmi
dolgozatai a vér és anyagcsere betegségei, valamint a radiológia körébl valók.
Engel, 1. Eduárd, német író, szül. Stolp pomerániai városban 1851 nov. 12., sokat utazott,
1875 óta a német birodalmi gylés hivatalnoka.
Megírta a francia (1882) és angol irodalom (1883)
történetét, Lord Byron életét (1876); fordított

olasz szereüni dalokat (1876) stb. Fleg kisebb
dolgozatai értékesek. Irt novellákat is és legújabban két nagy munkát Goethe életét és A német
irodalom történetét (2 köt.) több kiadásban.
2. E., Ernst,német statisztikus, szül. Drezdában
:

1821 márc.

16.,

megh. Radebeulban 1896

dec, 8.

Eleinte bányamérnök volt, azután a szász és 1860.
a porosz statisztikai hivatal igazgatójává nevezték 'ki. E hivatalt mintaszer intézetté emelte.
Megindította a hivatal nagytekintély folyóiratát
(Zeitschr. des kön. preuss. statistischen Bureaus) és
alapítója a hivatalban felállított statisztikai szemináriumnak. 1882-ben nyugalomba vonult. Számos irodalmi munkáiban különösen az iparstatisztika, a népszámlálás, a népmozgalom, valamint a

mveket

tett közzé.

Georg, német író, szül. 1866 okt. 29.
Greifswaldban és jelenleg kizárólag az irodalomnak él Berlinben. Sok regényt és drámát írt.
Legjobb regényei Ahnen und Enkel (1892) Des
Náehsten Weib (1893); Zauberin Circe (1894);
Die Furcht vor dem Weibe (1901) Hans Klüth
der Philosoph (1905) stb. Drámái Der Hexenkessel (1894) Hadasa (1895) Über den Wassern
(1902). Vígjátékai Die keusche Susanna (1899)*
Der Ausflug ins Sittliche (1900) stb.
5. E.. Gustav, német zenei író és bölcsész, szül.
Königsbergben 1823 okt. 29., megh. Berlinben
1895 júl. 19. Gimnáziumi tanárból már 1848énektanár lett s 1874 óta Berlinben a királyi
zeneakadémiában tanított. 1861 óta a Vossische
Zeitung nagytekintély zenekritikusa. Becses
könyvei Die dialektische Methode und die mathematische Naturanschauung (1865); Die Vokaltheorie von Hehnholtz und die Kopfstimme (1867)
Über das Erhabene u. Schöne in der Musik (1872)
Die Bühnenfestspiele in Bayreuth (1876); Das
mathematische Harmónium (1881); Asthetik der
Tonkunst (1884) Die Bedeutung der Zahlenver4. E.,

:

;

;

:

;

;

:

:

í

;

háltnisse für die

Tonempündung

(1892) stb.

E.,Joliann Jakob.német író,szül.Parchimban
1741 szept. 11., megh. u. o. 1802 jun. 28. Filozófiai s filológiai tanulmányainak befejezte után
Berlinben gimnáziumi tanár, az Akadémia tagja,
a késbbi III. Frigyes Vilmos király nevelje lett
Néhány évig (1787—91) a berlini színház figaz6.

gatója volt. A múlt századi német népszer bölcselk közt kiváló helyet foglal el széles mveltség, gondolkodó f és elsrangú stiliszta. Legnépszerbb, rendkívül elterjedt munkái
Der
Philosoph für die Welt (1775., kis cikkek, elbeszé;

:

jellemrajzok stb.) Fürstenspiegel (1798.,
ugyanily tartalmú) és Herr Lorenz Stark (1801.,
családi regény, mely elször Schillernek Horen
c. folyóiratában jelent meg). Érdemes egyéb
vei Anfangsgründe einer Theorie der Dichtungsarten (1783) és Ideen zu einer Mimik (1785, 2 köt.)
Színmvei: Der dankbare Sohn (1771) és Der
Edelknabe (1774) csinosan kicsiszolt, de élettelen
flligránmunkák. Összes mvei 1801—6. és újra
1857, 12 köt.
lések,

:

m-

:

;
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7. E; Joseph, osztrák orvostanár, szül. Bécsben 1816 január 29., megh. u. o. 1899 ápr. 3.
1844-ben a zürichi egyetem boncolástani tanára lett, majd 1849. mint prágai, 1854. mint
a bécsi József akadémia kórboncolástani tanára
nagyban hozzájárult szakmája fejlesztéséhez. Az
orvosi terminológia igen sokat köszönhet B.-nek.
Számos kisebb közleményén kívül, melyek többek közt a csontok, haj és toll fejldésót tárgyalják, felemlíteud Specielle pathologische Anatomie (1856) és Compendium der topographischen
Anatomie (1860) c. munkája, amely korának legjobb tankönyvei közé tartozott. Das Knochengerüste des menschliehen Antlitzes (1850) egyik
legszellemesebb munkája, melyben azon eszméje
mellett érvel, hogy a rágóizmok erösebb fejlettsége mennyire befolyásolja az arccsontok alakját.
8. E., Kari, németbl angollá lett zenei író,
szül. Thiedenwieseben (Hannover mellett) 1818
jul. 6., megh. Kensingtonban (London mellett) 1882
nov. 17. Hamburg, Varsó, Berlin után 1846. Manchesterben, 1850. Londonban települt le. Hangezerismeret ós exotikus népek zenéje terén nagy
tekintély lett. Müvei Reflections on church-mu8ic (1856) The music of the most ancient nations
(2. kiad. 1870) Introduction to the study of national music (1866) Catalogue of the special exhibition of ancient musical Instruments (2. kiadás
1873) Musical myths and facts (1876) The literature of national music (1879) Researches int
:

:

;

;

;

—

Engrelbrechtsen

2. II. E, Falkenburg grófja, köhii érsek 1261—
1274-ig, a várossal s a szomszédos urakkal hadilábon élt, Jülich grófjának negyedfél évig foglya
volt s csak Nagy Albert közbenjárására nyerte

vissza szabadságát. A bonni kastélyt mint érseki
rezidenciát B. építtette.
3. E., Nagy Károly kancellárja, 1. Angühert.
Engelbrecht, 1. Károly, állatorvos, szül. Tatán
1837., megh. Keszthelyen 1875. Az állatorvosi
tanfolyamot Bécsben elvégezvén, katonai állatorvos lett. Mint kiváló lóismer, arab mének beszerzésére Egyiptom- és Arábiában járt. Az 1868—
1869-iki tanévtl kezdve az állattenyésztés és az
állatgyógyászat rendes tanárává nevezték ki a
keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézethez. Az
állattenyésztés és állatorvoslás körébe vágó számos cikkén kívül következ mvei jelentek
meg Az áUathonc- és élettan és az általános ál:

lattenyésztés alapvonalai, földmíves- és fels. népiskolák számára (Pest 1871) Mily tenyészirányt
kövessen jövre a kisebb juhtenyésztö (Pest 1872)
;

A szarvasmarha, ennek fajta- és

külemtana, fogisméje, tenyésztése, takarmányozása, hizlalása,
patkolása. Tanuló ós gyakorló gazdák számára
(Pest 1872, 2. jav. kiadás Bpest 1874)
gazda
mint állatorvos a szükségben (Keszthely 1874)
gazdasági állatbonc- és élettan. Tanuló és gyakorló gazdák számára (Bpest 1875).
;

A

A

2. E. Károly,
az elbbinek fla, szül. Bábolnán 1860., megh. Budapesten 1903. A kesztthe early history of the violin-family (1883) stb. helyi gazd. tanintézet elvégzése után a szUmí9. E., Ottó Heinrich, német fest, szül. az velést és borászatot tette különösebb tanulmánya
odenwaldi Brbaehban 1866 dec. 27. A berlini, tárgyává s 1880. az érdiószegi vincellériskola sekarlsruhei és müncheni mvészeti iskolákban gédtanára, 1884. az akkor megnyílt pozsonyi szöltanult. Olaj- és pasztellképein különös gonddal lészeti és kertészeti szakiskola igazgatója lett.
ábrázolja a friz nket népies öltözetükben. A Szép- Majd a földmlv. minisztériumba rendelték be,
mvészeti Múzeum modern képtárában lév fest- szöllészeti és borászati ffelügyel, majd a szllménye (Vasárnap délután) is két friz leányt tüntet telepek ügyosztályának vezetje lett. 1900-ban a
fel tájképi keretben, két pasztell tanulmányfeje párisi világkiállítás magyar szöllészeti csoportjáugyanezen múzeum grafikai gyjteményében lát- nak rendezése körül szerzett érdemeket. Számos
ható. 1908-ban a berlini mvészeti akadémia taná- cikket írt gazdasági és szöllészeti szaklapokba
rává nevezték ki.
szerkesztje volt a Pozsonyban megjelent maEngelberg, falu Unterwalden svájci kan- gyar és német szöveg Szllmí vesék Lapjának
tonban, Stansstadt közelében, meUyel viUamos és a Winzerzeitungnak, késbb a Budapesten megvasút köti össze, az engelbergi Aa mellett 1010 jelen Borászati Lapokíiak, s a Szll- és borgazm. magasban, a Titlis lábánál, látogatott nyaraló- dasági Lapoknak. A minisztérium által kiadott
hely, (1910) 2434 lak., nagy vendéglkkel és gyö- Útmutatás a szöllmívelésre c. munka szerkesztényören berendezett vízgyógyintézettel. Közelé- sét is vezette. Egyéb mvei
szöllöoltványok
ben a Tötschbach és Schormettenbach szép víz- metszésérl, kapcsolatban a Dezeimeris-féle eleséseket alkotnak. 1121-ben Seldenbureni Kon- mélettel (Budapest 1895); Az oltványtkék visszarádtól alapított bencés apátságában, amelyet a esése (1902).
XVIII. sz.-ban újraépítettek, értékes, 20,000 kötet
Engelbrecht, Tlieodor, német orvos és pomokönyvbl, 210 kéziratból és 150 inkunabulumból lógus, szül. a Braunschweig melletti MonplaisiráUó könyvtárt riznek.
ben 1813 jan. 18., megh. Braunschweigban 1892
Engelbert,l J. J^.,köLni érsek 1216— 25-ig a kölni aug. 4. Irt számtalan orvosi cikket, híres orvosok
egyházmegyében a XVII. sz. eleje óta mint szen- életrajzait és foglalkozott pomológiával. 1844-ben
tet tisztelik, szül. 1185., mint a Berg grófok utolsó az élettan tanára lett, 1877— 88-ig belgyógyász
férflsarja, ki 1219 óta a grófságnak kormányzója, forvos a braunschweigi közkórházban. Az ö ja1220 óta II. Frigyes császár fiának nevelje és vaslatára alapították 1862. Braunschweigban az
birodalmi helytartója volt. Henrik császárt E. ko- állami pomológiai intézetet. Szerkesztette az intéronázta német királynak 1222. Aachenban. Szi- zet gyümölcstenyésztósi osztályának közlönyét
gorúságáról és igazságszeretetórl volt neveze- (Mittheilungen, Braunschweig 1870—80).
tes. Walter von der Vogelweide zengte dicséretét
Engelbrechtsen, Cornelis, hollandi fest, szül.
életét heisterbachi Caesarius (ed. Böhmer, Fon- Leidenben 1468., megh. 1533. A leideni városi
tos II.) írta meg. V. ö. Ficker (1853); Stoffel múzeumban lev két nagy szárnyasoltára, melyek
fkópei Krisztust a kereszten és Krisztus siratását
(1893).
;

;

;

:

.

A
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nagyszabású, de zsúfolt, nyugtalan rfomwwro^iAiw^ szolgáltatna, tévesek. Kitünöfóbudapesti Szépmvészeti Mú- ját az asztalos használja fel (sivalifa, szövalifa).
Engelhartszell, község Schárding felsó-auszzeumban egy kisméret páros arcképpel van
képviselve E., ki fóleg mint Ifiicas van Leíjden triai kerületi kapitányságban, a Duna jobbparigán,
gzhajó-állomás, (1910) kb. 1200 lak., fakereskemestere ismert.
Engelbrekt Engelbrektsson, svéd szabadság- déssel. Közelében van az 1293. alapított és 1786.
hs, szül. Dalekarliában, ismeretlen évben, meg- megszntetett Engelszell nev cisztercita klasgyilkolták 1436 ápr. 27.E.1-Í34. felkelést támasz"- trom, szép temploinmal.
E^gelholm (Ángelhobn). város Kristianstad
tott X. Erich «fa pomerániaia király ellen, kit a
kalmari Unióban ismertek el a skandináv ál- svéd tartományban (Ián), a hol a Rönne Aa a
lamok uralkodójuknak, de aki külföldön viselt Skelder-vikbe, a Kattegat öblébe torkollik, vasúti
háborúi alkalmából óriásiadókkal sujtottaa népet. végállomás. (i9io) 3999 lak., kezt^ükészítfesel és
A felkelés, mely Dalekarliából (déli Svédország) lazachalászattal. A svédek és dánok közti háboindult ki, lassanként az egész országra kiterjedt rúkban nyolc ízben égették föl.
Engelm^ botanikus nevek mellett Engdmann
és Erich trónfosztását eredményezte. 1435-ben az
arbogai országgjTÍlés birodalmi kapitánnyá vá- Georg (1. 0.) nevének rövidítése.
Engelmann, 1. Georg, amerikai orvos, szül.
lasztotta E.-et, de a nemesség lassanként ellene
szegült és egyik közülök meggyilkolta. V. ö. S. J. Majna melletti Frankfurtban 1809 febr. 2., megh.
Boethius, Öm E. E., och betydelsen af hans verk St. Louisban 1884 febr. 4. Az antholisisról, a
(Stockholm 1893).
kaktuszokról, Juncusokról meg az arankáról (L
Engelhard, Wilhelm, német szobrász, szül. Aranka) Irt: De antholysi prodromus (MajnaGrünhagenben 1813 szept. 9.,megh. 1902 jún. 22. Frankfurt 1832) ; Plantae Lindheimeriauae, Asa
Eleinte elefántcsontfaragó volt, azután Hannover- Gray-val (Boston 1845—47, két köt.); Synopsis
ben, majd Kopenhágában Thorvaldsennél és Mün- of tiie Cacteae of the territory of the United
chenben Schwanthalemál szobrásszá képezte ki staates (Cambridge 1856) stb. Botanical work-ját
niíigát. Klasszicista és romantikus irányú mvei
és Asa Gray adták ki (Cambridge 1888).
közül a legismertebb az északi mitológia jelene2. ÍJ., cToMnwes, német-orosz jogtudós, szül. Miteit ábrázó ó ú. n. Edda-friz, mely rajzban az 1851. tauban 1832 júl. 7. 1860-ban a dorpati egj'etemen
londoni Nílágkiállításon szerepelt és utóbb plasz- az orosz jogtanára lett, 1893. nyugalomba vonult.
tikus kivitelben készült a Marienburg kastély Orosz nyelven megjelent müvein kivül említéstér(Hannover) díszítésére.
demelnek DieVerjáhrungnachrussischem PrivatEngelhardt Atma, színészn, 1. Kántor Ger- retht (Dorpat 1867) ; Die Leibeigenschaft in Russland (Leipzig 1884) ; Das Staatsrecht Rnsslands
Engelhardt, 1. Georg, orosz államférfi és nem- (Marquardsen Handbuch des öfiFentlichen Rechts c.
zetgazda, szül. Rigában 1775 aug. 23., megh. Szt.- gj-üjteményében, Freiburg 1888).
Pétervárott 1862 jan. 27. I. Sándor trónralép3. E., Rudolf, német csillagász, E. 5. fia, sztll.
tekor a birodalmi tanácsban államtitkári tiszt- Lipcsében 1841 jún. 1., megh. 1888 máre. 28. A lipségei kapott. Ebben az állásában szóban és írás- csei csillagvizsgáló obszervátora s u. 0. egyetemi
ban az új eszmék mellett harcolt. Majd a peda- magántanár volt. 1882-ben magáncsillagvizsgágógiai intézet igazgatójává nevezték M, 1816. pe- lót épített, melyen föle^ a kettós csülagok észdig a cár a carszkoje-szeloi líceum vezetését bízta lelésével foglalkozott, önálló mvei Messungen
rá, mely állásában 1823-ig maradt, a midón sza- von 90 Doppelstemen am sechsfüssigen Rebadéi vüsége miatt felfüggesztették. Szerkesztett f ractor der Leipziger Stemwarte (Leipzig 1864)
1838 52-ig egy orosz mezgazdasági folyóiratot. Über die Helligkeitsverháltnisse der JupiterstraFóbb mvei Russland unter Alexander I. (Riga baDten(u. o. 1871); adta ki Bessel értekezéseit,
1803—11); Russische Miscellen zur genaueren valamint Newcomb népszer csillagászatának
Kenntnis Rnsslands und seiner Bewohner (Peters- német átdolgozását (1881).
burg 1828-32, 4 köt.).
4. E., Theodor Wilhelm. német flziológns,
ábrázolják,

hatású

mvek. A

a

:

:

—

:

2. E., Ottó Moritz Ludwig, orosz természetbúvár, szül. Wiesoban (Esztiand) 1779 dec. 8-án.

megh.Dorpatban 1842 febr. lO.Tanult jogot, bányászatot, beutazta Német-, Francia-, Angol- és Olaszországot, a Krímet és Kaukázust s útját több kötet-

ben

írta meg, majd Livlandtom és Esztlandban
foglalkozott mineralógiai kutatásokkal. 1818-ban
Finnországot utazta be s ezeket több munkájában
írta meg. 1820— 30-ig a dorpati egj'etemen a mi-

neralógia tanára volt, aztán utazásokra ment az
orosz kormányzóságokba, felfedezvén az Uraiban
arany-, platina- és g5émánt-telepeket

E.

5. fla, szül. Lipcsében

1843 nov.

14.,

megh. Ber-

linben 1909 május 20. Jénában, Lipcsében. Heidelbergben és Göttingenben tanult. 1866. ütrechtben tanársegéd, 1871. az ált. biológia és hisztológia taaára, 1889. pedig Donders utóda a fiziológiai tanszéken. 1897-ben Du Bois-Reymond halála

után a berlini egyetemen

lett

a fiziológia ta-

nára. E. a fiziológia számos fejezetét tette tanulmánya tárgyává, így tanulmányozta munkáiban

az infosoriumokcsillóhámos bélésének mködését,
az izmok és idegek általános élettanát, az izló szervet, a szív mozgásait és idegeit, a világosság befolyását a baktériumokra, a világosság befolyását a
növényi életre stb. és Így a kemotaxis tanának
alapját megvetette. 1898-banazArchivfQrPhyslo-

Engeltaardtia I,escA«n(n8v.), a diófafélék fája,
9 faja Kelet-Indiában, a maláj archipelaguson, Kína
D.-i részén él. Az E. spicata Blume a Himalája
egész láncolatában s innen Birmán át Jáváig van logie c. folyóirat szerkesztését is átvette.
elterjedve. Azok a gyakori adatok, amelyek sze5. K, Wühdm, német könykereskedó ós bibliorint ez a fa nagy mennyiség gyantát és hozzá még gráfus, szül. Lemgoban 1808 aug. l.,megh. Lipcse-

Engeszer
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ben 1878 dec. 23. Azonos nev apja üzletét (alapít- hozzátartozó Hohkeppel községgel és mintegy
tatott 1811 dec. 20.) átvette 1833. s Gervinus, 94 bányateleppel együtt egy politikai községet
Weber Georg, Naumann stb. müvei kiadásával képez. Lakossága (i9io) 4223, ólombányászattal,
nagyra emelte. Mint bibliográfus, Bnslin nyomán vasm vessó^'gel, szivar- és mkgyártással fog^
jó tudoraányos katalógusokat készített, kezdve lalkozik.
1750-en

Bibliotheca scriptorum classieorum

:

(8.

kiad. Preusztól 1880—82) ; Bibliotheca historiconaturalis (V. Canis-sal, folytatta Taschenberg Bibliotheca zoologica c. a. 1887 és köv. években)

Bibliotheca geographica stb. Saját gyjteménye
alapján irta: Dániel Chodowiecki's sámtliche Kupferstiche (1857— 60). A jénai egyetem tiszteletbeli
doktorrá választotta 1858. A cég fontosabb kiadványai fképen természettudományi mvek; de foglalkozik más térenis, pl. 1907 óta ott jelenik meg
Thieme-Becker, Allgem. Lexicon der bildenden

Künste, mely Nagler nagy

müvének

teljes átdol-

gozása.

Engelö, Tromsö norvég tartományhoz tartozó,
71 km2 terület sziget Norvégország É. partján kb. 800 lak., akik nagyobbára halászok.
Engels, 1. Friednch, német szocialista, szül.
Barmenben 1820 nov. 28., megh. Londonban 1895
aug. 5. Elbb a kereskedehni pályára ment s 1843.
belépett atyja manchesteri üzletébe, ahol azonban
csak 1845-ig maradt. 1845—48-ig Marxszal Brüszszelben és Parisban élt, majd 1849 május haváig
a Neue Rheinische Zeitungba dolgozott. Ez év
nyarán részt vett a délnémetországi fölkelésben,
amely után ismét beállott atyja üzletébe, 1864-töl
kezdve mint üzlettársa mködött, s csak 1869.
vonult vissza az üzlettl. Azóta Londonban élt.
Marxszal együtt sokat fáradozott a munkásmozgalmak és szociáldemokratikus propaganda
érdekében és vele együtt írta 1847. a Kommunista
Kiáltványt. Müvei közül felemlítjük: Die Lage
der arbeitenden Klassen in England (Leipzig 1845)
Dührings Umwálzung der Wissenschaft (2 kiad.,
Zürich 1886) Die Entwickelung des Soeialismus
Zur Wokaungsfrage (u. o.
(2 kiad., u. 0. 1883)
Preussi1887) L. Feuerbach (Stuttgart 1888)
scher Schnaps im Deutschen Reichstage (Leipzig
1876) Der Ursprung des Privateigentums (Zürich
2. és 3. kötete Das Ka1884). A Marx-féle
pital, Marx halála után E.-töl jelent meg (Hamburg 1885). Hátrahagyott munkáit Marxéival és
Lassalle-éival együtt Mehring rendezte sajtó alá
(Stuttgartban 1901). V. ö. még Sombort, Friedrich
B. (Berlin 1895). Magyarul Marx ós Engels válo;

;

;

;

m

;

:

mvei,

szerk. Szabó E.
Georg, német színész, szül. Altonában
1846 jan. 12., megh. Berlinben 1907 okt. 31.
Eleinte fest volt, késbb színésszé lett s 1870 óta
Berlinben míiködött kiváló sikerrel, mint komikus
és jellemszinész. Reinhart társulatával vendégszerepelt Budapesten is.
Engelsberg, E. S., igazi nevén Schön Eduárd,
osztrák zeneszerz, szül. Bngelsbergben (Sziléziában) 1825 jan. 23., megh. Jasnikban (Morvaországban) 1879 máj. 27. Bécsben töltötte életének javát
a bírói pályán, de htrét dalaival alapította meg. Kardalait hazai dalárdáink is elszeretettel éneklik.
Megjelentek Bécsben Italienisches Liederspiel
So weit Heini von Steier ; Narrenquadrille stb.
Engelskirchen, porosz falu a kölni közigazgatási kerület wipperfürthi járásában, mely a

gatott

2. jB.,

:

!

;

;

Engelszell,

1.

Engelhartszell.

Enger (Engem), porosz

falu a mindeni közigazgatási kerület herfordi j.-ban, vasút mellett,

dohánygyártással és fürészmalommal, (1910) 3501
lak. Nevezetessége a Wittekind-szobor, valamint
az elbocsátott rabok számára alapított menedékház.

Engem

(Angaria), a Weser két oldalán elterégi szász föld középs része, nevét az agi'ivariaktól kapta, mely nem volt ugyan szász,
de a szászoktól leigázott nép. Kiterjedt ez a földrész nyugatra Iserlohnig, Hammig, Verzmoldig,
keletre Celleig, Burgdorfig, Sarstedtig, Eldag-

rül

senig ; déli határa azonos a mai Nieder- és Hochdeutsch nyelv határával, t. i. azzal a vonallal, mely

Olpetl Waldecken és Mündenen át Hauserbergig
húzódik csak az északi határ bizonytalan. E. szellemi központja N. Károly óta a corvei kolostor
(latinul Corbeja nova) volt. Fvárosa hajdan An^
;

Enger falu, 1. 0.).
Engers (Kunostein-E. vagy Zoll-É.), porosz
falu a koblenzi kerület neuw^iedi j.-ban, a Rajna
garia volt (a jelenlegi

és vasút mellett,

(1910)

3641

lak.,

akik köszörükö-

gyártással és házi iparral foglalkoznak.
Engerth, 1. Eduárd, osztrák fest,
öccse, szül. Plessben

E. 2.
megh. Simbécsi akadémián Ku-

1818 máj.

13.,

meringben 1897 júl. 28. A
pelwiesernek volt tanítványa, 1847— 53-ig Olaszországban tartózkodott. Ott festette Manfréd király családja a beneventói csata után c. képét
(Bécs, mvészettörténeti múzeum). 1854-ben a
prágai mvészeti akadémia igazgatója, 1865. a
bécsi akadémia tanára, 1871. a bécsi császári képtár igazgatója lett. Müvei közül említendk: a
bécsi altlerchenfeldi templom freskóinak egy
Bugen herrésze, freskók a bécsi operaházban
ceg a zentai csata után I. Ferenc József királlyá
koronázása Budán, stb.
2. E., Wilhelm, báró, osztrák mérnök, szül.
Plessben 1814 máj. 26., megh. a Bécs melletti
Badenben 1884 szept. 4. A Semmeringbahn számára egy gépet konstruált, melynél a gép és tender összsúlyát az adhézió számára hasznossá tette.
Rendszerét Ausztriában, Német- és Franciaországban és Svájcban többféleképen alkalmazták.
;

;

B., miután különféle állami hivatalokat viselt, 1860.

Érdemeket szermint a Dunaszabályozási Társaság tagja is.

kilépett az állami szolgálatból.
zett

Az 1873-iki bécsi világMállításon a kiállítási építkezéseket vezette 1874. az osztrák urakházának
élethossziglani tagjává, 1875. báróvá nevezték ki.
Engeszer Mátyás, zeneszerz, szül. Bonyhádon (Tolna vm.) 1812 ápr. 17., megh. 1885 ápr. 19.
Budapesten tanult 1836. tanító és a Rókus-kór^
ház templomában orgonás; 1846. a belvárosi plébánia kántora és 1871. zenekar-igazgatója lett.
A Nemzeti (akkor még Hangászegyleti) Zenede
legels tanára lett. 1870-ben megalapította a
Liszt-egyletet (ni, 1873 óta vegyes énekkart),
mely 1883-ig állt fenn s a nagyszabású templomi
és világi zenemvek eladásával a fváros zenei
;

;
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Engreszteiés

Engrier

müveltáégére áldásosán folyt be ; a tagok száma zul élete ellen összeesküdött volna, a herceg ugyan
200-ra is emelkedett. E. a Zenészeti Lapok-ban kereken visszautasította, de a haditörvényszék öt.
Török Orbán név alatt sokat írt, számos szer- Napóleon szigorú parancsa eltt meghajol va.márc.
zeményének maga írta vagy fordította szövegét. 21. reggel -4 órakor sommás úton mégis halálra
ítélte, mire Napóleon fél órával késbb E.-t a vinFia Erney József (1. o.).
Engesztelés, a megsértett isteni igazságosság- cennesi vár árkában fbe lövette. E szörny igaznak nyújtott elégtétel, leginkább áldozat által. ságtalanság Qgész Európában megdöbbenést kelAz ószövetségben egyesek részérl az engesztel tett, úgy hogy Napóleon késbb (Mémoires de St.Héáldozat, az egész nép részérl az engesztel nap léne) a herceg kivégzését Talleyrandra és Savaryra
szolgált e célra. Az újszövetségben egyedül álló igyekezett hántani. Az eset egész ii-odalmat idéengesztel áldozat Krisztusnak a keresztfán tör- zett fel, mely a Collection de mémoires sur la rétént szenvedése és halála az emberiség bneiért, volution firanpaise c. gyjtemény egyik kötetéamely a szent mise áldozatban nyer áUandó vér- ben van összefoglalva. XVIII. Lajos a herceg holttelen megújítást. L. Megtestesülés és Megváltás. testét kiásatta és a vincennesi templomban heEngesztelhetetlen gylölet, azeltt a protes- lyeztette el, hol számára emléket is állíttatott
tánsoknál és zsidóknál házassági bontó ok volt V. ö. Remusat marqmsnó emlékiratait ; Savary,
Mai házassági jogunk (189^. XXXI. t-c.) mint Sur la catastrophe de M. le duc dE. (Paris 1823)
Welschinger, Le duc d'E. (u. o. 1888) Boulay
bontó okot nem ismeri.
Engesztel nap (héb. Jóm há-Kippurim, a nép de la Meuiihe, Les demiéres années du duc d'E.
szájában hosszú nap), a zsidóknak, szombatén kí- (1886) ; u. a., d'E., Correspondance et Documents
vül, legszentebb ünnepe. Megülik Tisri hó 10-én (Paris, eddig 3 köt).
okt.) szigorú bjtöléssei és minden testi
2. E. hercegek, l. Gondé.
(szept.
élvezettl való tartózkodással. Rendeltetése, hogy
Engi, Zürich egyik városrésze.
a töredelmesen javulást fogadó zsidót kibékítse
Engiadina, 1. Engadin,
Istennel, ha ellenségeivel kibékül, ha attöl, akit
Engis barlang, Belgiumban Liége mellett az enmegbántott, bocsánatot kér és ha a kárvallottnak gihoul-i barlanggal szemközt fekszik. Schmerling
megtéríti kárát. Az E. istentisztelete a jeruzsá- dr. 1830. kutatta át s ez alkalommal az azóta
lemi templomban nagy pompával ment végbe. Je- híressé vált ú. n. engisi koponyái ásta ki (ennek
lenleg az eltte való ú. n. tíz bnbánati napon ké- másolatát a budapesti embertani muzeimiban látszülnek az E.-ra, melyet reggeltl estig a zsina- hatni). E koponya mammut-, orrszarvú-, ló-, hiénagógában fdiér halottas ruhába öltözködve szok- és si medvecsontokkal egy teljesen összesült
tak tölteni.
A biblia törvényei értelmében E.-kor (breecia) rétegben találtatott. A koponya a crohirdetik ki sófárral (1. o.) a jóbel (1. o.) évet
magnoni típushoz hasonlít.
Enggistein, Worb községhez tartozó fürd Bem
Engl., növénynevek mellett ^2p2er Adolf (1. o.)
svájci kantonban. 11 km.-njrire Bemtl, 690 m. nevének rövidítése.
magasban, a Worblem barátságos völgj^ében. FölEngler, 1. Adolf, német botanikus, szül. Sades-vasas vizét vérszegénység, emésztési bántal- ganban 1844 márc. 25. Elbb Boroszlóban volt
mak, renmatíkus és köszvénybajok ellen hasz- tanár, azután a müncheni botanikai intézetek öre,
nálják. Berendezései egyszerek.
s 1872. magántanár lett. Boroszlói tartózkodása
Enghien, 1. (flamandul Edinghe. Ed ingken alatt a Kárpátok flórájával foglalkozott. 1878-ban
vag5' Inghe), város Hainaut belga tartományban, kiéli, 1884. boroszlói egjetemi tanár és növénya Marcq és vasút mellett, (i9io) 4428 lak., sznyeg-, kerti igazgató, utóbbi helyen a növénykertet
csipke-, kalapkészítéssel, vászon- és gyapjúszövés- újjászervezte rendszertani és földrajzi szemponsel, kelmeíestéssel, ecet- és cukorgyártással
az tok szerint. 1889 óta a berlini egyetem tanára és
Arenberg hercegi család pompás kertjével.
az általa szervezett dahlemí botanikuskert és

—

;

—

—

:

;

—

botanikai múzeum igazgatója. E. mimkálkodása
tementban, 3 km.-njire Montmorencytól, egy kis rendszertani és növényföldrajzi, amely irányoktó és vasút mellett, (i9io) 4067 lak.. 10— l-í^-os ban iskolát alapított. Számos értekezésen és mokénes ós szénsavas ásványvízzel, amelyet külö- nográfián (Saxifraga, Araceae, Bm:^eraceae, Ananösen a légzö szen'ek bántalmai ellen használ- cardiaceae stb.) kívül fontos flórafej lödéstörténeti
nak. A szebbnél-szebb nyaralókkal és kényelmes
Versuch einer Entwickelungsgeschichte
szállodákkal berendezett fürdhelyet igen sokan der Pflanzenwelt (Leipzig 1879—1882, 2 köt.).
felkeresik.
Prantllal egjrütt alapította a Nat. Pflanzeníami2. E.'les-Bains, falu Seine-et-Oise francia dépar-

mve

Enghien [^uá-. *nge5), l. Louis Antoine Henri
de Bourbon, E. hercege, Bourbon-Condé Louis herceg fla, szül. Chantillyben 1772 aug. 2., agyonltték 1804 márc 21. 1789-ben atyjával és nagyatyjával elhagyta Franciaországot s a nagyatyja által
szervezett emigráns csapatba lépett, 1801. azonban
Ettenheim badeni városkába vonult vissza, hol teljes visszavonultságban élt Bonaparte, mint els
konzul mindazonáltal, hogy a Bourbonokat megrettentse,
szemelte ki áldozatnak 1804 márc.
15. a nemzetközi jog durva megsértésével Ettenheimben elfogatta és Vincennesben haditörvényszék elé állította. Azt a vádat, mintiia az els kon-

t

:

:

c. vállalatot, melyet 1892 óta E. folytat (a
növénycsaládok enciklopédiája 1887—1910, 21

lien

kötet).

A

berlini

akadémia m^bizásából kiadja

a Das Pflanzenreich, regni vegetabiUs conspectusc.monográflagyüjteményt (1900— 1910-ig 41
kötet), szerkeszti Dmdeval a Die Vegetation der
Erde növénjioldrajzi gyjteménji; (1896-tól 14

^kai

melyben E. az
flóráról 2 kötetet írt,
szerkeszti a Botan. Jahrbücher für Systematik
ete. folyóiratot 1881 óta. Eredeti rendszerét kükötet),

lönösen a Syllabus der PflanzenfamiUen (Berlin,
6 kiad. 1909) c. mvében közli. E. igen kiteijedt
hatású és nagy eredmény munkásságáért a tit-

—

Engflewood
kos fökormánytanácsosi címet,

1904-.
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a cambrid-

egyetem díszdoktori oklevelét nyerte. L. még Is övény rendszerek.
2. E., Kari, német kémikus szül. 1842 jan. 5.
Weisweilben a Rajna mellett (Bad. Oberland)
gei, 1907. az upsalai

Karlsniheban és Freiburgban kémiai és technikai
tanulmányokat folytatott, s a hallei egyetemen

elbb magán

—

Engsö

színes E.-bal önthetjük le) és végre ecsettel vagy
a festkannával is festhetjük az E.-ot az edényre,
miért amagyar fazekas az E.-ot festéknek mondja.
E.-bal vannak díszítve az ókori edények, a többszín és festett fazekasárúk, az ú. n. svájci majolika. A színes E.-ba be is karcolhatjuk v. ki is
vághatjuk a diszítményt (znaimi edény, sgraffitos
edény). L. Fazekasáruk, Engbos kályhák.

és rendkívüli, 1876-tól a kémia renEngobos kályhák, tzálló anyagból készített,
des tanára. 1887-ben a karlsruhei technikai fiskolán a kémia rendes tanára. Sokat foglalkozott rendszerint chamotteos kályhák, melyeket még
a petróleum keletkezésének problémájával. Fel- nyersen tiszta, fehér engobe-bal öntenek le. Más
tevése szerint a petróleum a tengeri szerves élet eljárás szerint az agyaglepényeket, melyekbl a
maradékaiból áll el, és sikerült is neki állati és kályhák készülnek, vonják be vékony fehér agyagnövényi zsírok nagy nyomáson való desztilláció- réteggel V. a gipszmintába elször az engobe-ot
jával a petróleumhoz hasonló összetétel anya- nyomják be és csak erre a durvább agyagot. Az
got nyerni. Fbb müvei Handbuch der techni- ilyképen nyert fehér kályhákat átlátszó mázzal
schen Chemie (Stohman-nal, Stuttgart 1872—74', vonják be. Ilyenek pl. a meisseni kályhák, meVier Jahrzente chemischer Forschung lyek tartósabbak, mint a fehér fayencekályhák,
2 köt.)
(Karlsruhe 1892) Kritische Studien über die Auto- melyek rendszerint meszes, nem tzálló agyagoxidationsvorgánge(Weissberg-gel,Braunschweig ból készülnek és átlátszatlan ónmázzal vannak
1904). Kiadta Höferrel 1909. Das Erdöl, seine bevonva. L. Kályhák és Engobe.
Physik, Chemie, Geologie, Technologie u. s. WirtEngonádok (gör.) a. m. térdel alakok.
Engonement (franc, ejtsd: aSguman), megtelschaftsbetrieb cím kézikönyvet.
Englewood (ejtsd: engivúd), város Nev^ Jersey dés v. elzáródás; E.-nak nevezik a rostonyás tüdállamban, New York közelében, a Hudson «pali- gyuladás els idszakát, 1. Tüdgyuladás. A bélszádjai» mellett (oszlopszerüenképzett,60— 150 m. tartalom nagy felhalmozódását kizárt sérvekben
magas meredek bazalt partok). Kiránduló és nya- szintén így nevezik, 1. Sérv. Syn. engorgement.
Engramma (gör.), valamely ingerbehatás által
ralóhely.
Engüsch, JbsepA, osztrák sebész, szül.Freuden- az él anyagban visszahagyott nyom. Ez a megthalban 1835 jan. 11. Bécsben tanítványa volt maradt nyom okozza azután, hogy valamely életDumreicher és Dittelnek. 1876 óta a Rudolf-kór- jelenség megismétldéséhez ezután már kisebb
ház forvosa, 1871 óta a bécsi egyetemen docens, fokú ingerbehatás is elegend. V. ö. Semon, Die
utóbb rendkívüli tanár. Számos kisebb-nagyobb Mneme (1904).
grandé tenne (franc, ejtsd: an grand töirti)
dolgozattal gazdagította az irodalmat. 1901 novemberben ünnepelte 30 éves tanári jubileumát a. m. ünnepi díszben, gálában.
Engraulis (állat), 1. Szardella.
és nyugalomba vonult.
English Company -szigetek, 7 lakatlan kis sziEngrélure (franc, ejtsd: angreiür), csipkés pegetbl álló csoport Dél-Ausztrália állam B.-i ré- remdísz, csipkeszegély.
szében az Amhem-öböltöl É.-ra. 1803 febr. 19.
gros (franc, ejtsd: aS gró) a. m. nagyban;
Flinders fedezte föl ós az Angol Keletindiai Tár- engros-ár, az árúcikkek ára nagyban való vételsaságról nevezte el.
nél. Ellentéte az en détail, kicsinyben, 1. Détail.
English Harbour (ejtsd: ingiis harbör), kiköthely
En gros-üzlet. Tulaj donképen a nagykeresa Kis- Antillákhoz tartozó Antigua szigetén, a Fal- kedt a kis kereskedtl szorosan elválasztani
mouth-öbölben. Brit hadi kiköt (fegyvertár, ten- nem lehet, mert sem a forgótöke, sem az alkalgerészeti kórház, arzenál).
mazottak száma erre kell tárapontot nem nyújEnglish River (ejtsd: ingUs rivr), folyó Brit-B.- tanak. A helyes disztinkció csak az lehet, ha a
Amerikában, 1. Churchill.
nagybani (en gros) kereskedést megkülönböztetKnglisli spoken (ang., ejtsd: ingiis szpókn) jük a kicsinyben való (en détail) kereskedéstl. Az
E.-nek
jellemvonása az, hogy árúit fkép via. m. beszélnek angolul.
Engobe (franc, eijtsd: aSgob), finom agyagiszap, szonteladóknak adja el, míg a détail-üzletó az,
mellyel a fazekas a durvább agyagból készített hogy közvetlenül a fogyasztókat szolgálja ki.
de nem
agyagárúkat még nyers állapotukban bevonja, Ennek a körülménynek legtöbbször
az a következménye, hogy az E. árúit
hogy a tárgy szebb szín és finomabb felület mindig
legyen. Az E.-nak mind szárításkor, mind az ége- közvetlenül a termelnél szerzi be, és nagyobb
téskor egyformán kell összehúzódnia az agyag- mennyiségekben adja el, s így forgalma is nagal, melybl a tárgy készült, mert különben le- gyobb, míg a détail-kereskedö az E.-bl vásárol
válik. E.-nak használhatunk természetes finomabb és egész kis mennyiségben bocsá^a árúit a közönagyagféléket (pl. fehér agyagot, szép vörösre ki- ség rendelkezésére. A kett között mintegy átvasoxidos agyagot, okrát stb.), vagy kever- menetet alkotnak az árúházak, melyek ugyan az
hetünk a fehér agyaghoz megfelel fémoxidokat eladás szempontjából détail-üzletnek tekintendk,
vagy színes mázakat, ha pl. kék, sárga, zöld és ellenben az árúk beszerzése, az alkalmazott szemás szín E.-ot akarunk elállítani. Az B.-ot külö- mélyzet és a forgalom szempontjából E. számba
nösen a fazekasok és a kályhások alkalmazzák. vehetk.
Az E.-bal vagy bevonhatjuk az egész tárgyat (pl.
Engsö (Ángsö), a svédországi Málar tartomány
fzedényt, kályhacsempét), vagy többfélét is al- Westmanland kerületéhez tartozó, mintegy 22
kalmazhatunk (pl. a fzedényt belül fehér, kívül km' terület sziget, kb. 600 lak.
:

;

;

En

En

f

—
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—

—
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EnkratJták

V. ö. Cros et Henry, L'encaustique et les autres
1. Adelboden.
Engnera, járási székhely Valencia spanyol tar- procédés de peinture chez les anciens (Paris 1885) ;
tományban, (1901) 5746 lak. D.-re terül el a meg- Donner és Richter, Über Technisches in d. Maierei
der Altén, insbesonders in der E. (Leipzig 1885).
lehetsen kopár Sierra de E.
Enkeíalitisz, 1. Agyvelgyuladds.
Engxiinegatte, francia helység, 1. Guinegatte.
Enkefalo
1. Éncephalo
Engüri, város, 1. AngóraEnkefalon (gör.) a. m. agyvel (1. 0.).
Enharmonia. Mikor két hang akusztikailag
Enkeirezis (gör.), kézfogás, mesterfogás: sekülönböz, st a zenei logika szerint is az (pl. cis
és (les), de a gyakorlatban (a mai temperált han- bészi mtéteknél az eljárás ezekbl tevdik össze.
Enkeiridion, enchiridion (gör.), voltaképen az,
golás mellett) ugyanolyan hangzású, azt mondjuk
róluk, hogy enharmonikiis \iszonyban vannak amit az ember « kezében tai-ta. ezért a. m. kéziegymással, vagy hogy E.-ilag megcserélhetek. Pl. könyv, valamely tudomány rövid foglalatja. E.D-dur hangfajban m-rl beszélünk, ellenben As- nak hittak Luther kis kátéját is.
Enkelados, 1. Gigászok.
dur hangfajban des-röl, holott a mai praxisban ez
Enkhuizen (ejtsd: enkheizen), város Észak-Holland
a két hang összeesik. Miként egyes hangok, úgy
hangközök is megcserélhetk E.-ilag (pl. c—dis németalföldi tartományban, a Zuider-tó bejáratát
E.-ilag megfelel c—es-nek) és akkordok is. Ak- alkotó, Vlie-Strom nev szorosnál, vasút mellett,
kordoknak ilyen módon való megcserélése egyik (1910) 7748 lak., sófzéssel, hajóépítéssel és heringeszköze a modulációnak. Ha pl. c es fis a átala- halászattal. Kereskedelme kikötjének elhomokokul c es ges a-ra (csak értelmileg, mert a hangzás sodása miatt nagyon csökkent. Egykor a frízek
ugyanaz !) ez annyit tesz, hogy gr-mollból átmen- királyainak volt székhelye s a virágzó keresketünk &-mollba. A görög zenében E. a félhangnál delmi város, amelynek 60,000 lakója volt, a XVIL
kisebb negiiedhangnak a bevonása a skálába.
sz. második felében kezdett hanyatíani.
Enhidrosz (enhydros, ásv.), 1. Achát.
Enkirch. község Koblenz porosz kerületben a

Engstligental,

.

Enbydra

.

.

,

Mosel és vasút mellett, (1910) 2361 lak., jelentéa Pegasus- keny palabányákkal és bortermeléssel.
Enkláve, 1. Enclave.
Eni-Gel, déloroszországi folyó, 1. Ingül.
Enklitikus szócskák, 1. Enklizis.
Enigma (görög olaszul enima is) a. m. taEnklizis (gör.) a. m. rátámaszkodás, odahajlás,
lány enigmatikns írás, 1. Hieroglifok.
simulás a görög és latin nyelvtan íg>- nevezi valaEnigmatit (aenigmatü, ásv.), az amflbol-család mely szócska hangsúlyának a megelz szó utolsó
ásványainak egyik tagja. Háromhajlású rendszer- szótagjára való visszavetését. Az ilyen sz(icskák
ben kristályosodó prizmák bársonyfekete, ersen enklitikus szók, enklitikonok, azaz simuló szók
üvegfényü. Pontos képlete ismeretlen, nátrium- olyanok is vannak, amelyeket a megelz szóval
vas-alumoszilikát sok titánsav-tartalommal. Lel- egybeírnak, pl, r.i^, ye ezekben iínp (ha ugyan),
helye a grönlandi, a kola-félszigeti és arkansasi lyioYs (én bizony). A latinban -que, -ne, ezekben
Enif,
ban.

s

(állat), 1.

Pegasj,

Tengeri vidra.

másodrend

csillag

;

;

;

;

:

eleolitszienit.

meque (= etme és engemet), venisne (jössz-e ?).
A magyarban ilyen az -e, az w ilyenekben hal:

Enikel, Jansen, 1. Enenkel.
Eningen (Ehningen), falu

:

a wOrttembergi lod-e ? én is (régebben egybe is írták énis).
Schwarzwald kerület reutlingeni j.-ban, vasút
Enkoilia (gör.) a. m. hajóborda v. bókony.
mentén, (1910) 3750 lak.
Enkolpion, 1. Ereklyetartó.
Én is Árkádiában születtem, 1. Árkádiában
Enkomion (gör., lat. encomium), eredetileg az
születtem én is.
a dicsít ének, mellyel az ünnepi menet (kóEnitrinum, 1. Enedinum.
mos) a hellén játékokon a gyztest kísérte megEnjambement (franc, ejtsd.- aSzsambman) a. m. kiUönböztették az epinikion nev gyzelmi dalátlépés, a mondat átnyújtása a sor vagy strófa ha- tól, melyet a kar ünneplésen a templomban adott
tárán túl a másik sor vagy strófa elejére. Széle- el. Késbb a. m. dicsít irat, beszéd v. költesebb értelemben E.-nak nevezik a szólam megsza- mény (elogium, panegyris), amelynek lehetett kokítását is az egyik sor vége és a másiknak kez- mikus V. szatirikus színe is. Innen enkomiasztika
dete közt, st elfordulhat a szó megszakítása is a. m. dicsít szónoklat v. költészet enkomiaszta
(De amirl szólni sem po
Litika, Arany, Ar- a. m. dicsít szónok v. költ.
kádia-féle).
Enkope (gör.) a. m. vágás, vágásseb.
Enjea (franc, esjtsd: anzsö) a. m. betét a játéknál.
Enkorikns (gör.) a. m. valamely országban
Enkantbis, a szem bels zugában lev sze- sajátságos, otthon lev.
mölcsnek (caruncula) megnagyob^dfea.
Elnköping {eitaá: encsöpíng), yáros Upsala svéd
Enkau8ztika(a görög enakausis a. m. beégetés tartományban (lan) a Málar É.-i partján, vasút
szóból), az ókori népeknek az az eljárása, amely- mellett, (leio)
5137 lak. 1365-ben Albert király itt
lyel írásra szolgáló tábláikat olvasztott viasz- gyzte le trónjától
megfosztott nagybátyját, Maszal vonták be. De van egy másik jelentése is és gnus Eriksont és fiát Hakont.
manap rendesen ebben az értelemben használják
Enkratia (gör.) a. m. önmegtartóztatás.
a festészet technikájának egy neme, amelynél a
Enkratiták (gör.) a. m. tartózkodók. Alapítójuk
viaszt használják a festékek kötanyagául. Az a gnosztikus Tatian (megh. 174). Követi taníégetésnek itt az a szerepe van, hogy a viasszal tása szerint a házasságot, mint meg nem engekevert festékeket használatuk eltt megmelegí- dettet elvetették, megtartóztatták magukat a bortették, továbbá, hogy a táblán magán a festéket tól és a hústól, annyira, hogy még az oltáriizzó szerszámmal tisztították le (1. Viaszfestés). szentségnél is vizet használtak bor
helyett, amiért
:

;

;

.

.

.
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hidroparasztatáknak, aquariusoknak nevez- szagban az athéni Meton volt s mely ott Kr. e. 432.
Alapelvük az, hogy a testben lév erkölcsi júniusban kezddött. Az B. állott 235 hónapból,
rosszat el kell nyomni, mit csak a legszigorúbb melyek közül 7 hónap szököhónap s a 3., 5., 8.,
aszkézissel lehet elérni.
11., 13., 16. és 19. évre esnek; a napok száma
Enkriniták, 1. Encrinus.
összesen 6940 volt, úgy, hogy egy szinodikus hóÉnlaka, kisközség udvarhely vmegye székely- napra 29 nap, 12 ó., 45'47" esett és egy tropikus
keresztm-i j.-ban, (i9io) 643 magyar lak. É. régi évre 365^19 nap, azaz 30'9" hosszabb egy napévközség, számos régiség bizonyítja, hogy már a nél. E ciklus, melyet késbben még mások javírómaiaknak végvára volt; okiratokban 1332. tottak, rendet hozott a zavaros athéni naptárba.
említtetik mint önálló egyházmegye. Dombtetn
Enneadok (gör. kilencek), Plotin görög filoz(>épült unitárius temploma a legnevezetesebb a fus 54 értekezését hat csoportban állította össze
Székelyföld minden egyháza közt a templom a tanítványa Porphyrios. Mindegyik csoportban
XV. sz.-ból eredhet s rajta Orbán Balázs 1668. volt tehát 9 értekezés, egynek a neve enneas^í.
évbl való ó-székely (hun-szkita) betkkel felírást
Enneagon (gör.) a. m. kilencoldalu sokszög.
fedezett fel, mely azt tanúsítja, hogy ez az írásEnneag;ynus (gör.-Iat), kilencterms, olyan
modor Erdélyben még a XVII. sz.-ban is el volt ritka növény, amelynek virágában 9 term, v.
terjedve. A felirat a következ
legalább 9 bibeszál van. Enneagynia, Linné rendszerében az 1
13. osztály egyik
is

tettek.

;

:
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(növ.,

gör. -lat.) a.

^^^^gában 9 szabad porzó van.
Enneandria, Linné rendszerének 9.
A betk értelmezése azon rendben, a hogy van- osztálya, mely a kevés számú kilencporzós nönak, ez
vényeket foglalja össze, pl. a virágkáka.
n, e, t, s, I, z, a, gy
Enneberg (Gaderíhal), völgy Bruneck tiroli
e, k, a, cs, i, a, n, s, u, M, s, u, i, gy, r, o, e, G
kerületi kapitányságban a Peitlerkofel (2874 m.)
ami jobbról baka s alulról felfelé olvasva ekként és a Seekofel (2808 m.) között a Rienzbe torkoló
hangzik Georgyius Musnai csak egy az Isten, Gaderbach, amelyet fels részében Murznak hívDeut. VI. V. ö. Orbán Balázs, A Székelyföld le- nak, folyik rajta végig. A völgy egyhangú, rideg
írása, I. köt. (1868).
és zord átlagos magassága 1220 m. Gyér laEnlevage (franc, eijtsd: aSiövázs), festett szöve- kossága ladÍ7i nyelven beszól. D.-i ága (30 km.
tek mintázásának egyik eljárása, amely abban hosszú) Abtei v. Vadia-völgy nevet visel DK.-i
áll, hogy az egyszínre festett szövet egyes he- ágát pedig (20 km.) Vigil-völgynek hívják. Az
lyeire oly etet szert nyomnak rá, amely az alap- elbbiben St.-Leonhard vagyis Valia (726 lak.),
színt módosítja, avagy teljesen oldhatóvá teszi a Vigil-völgyben pedig St.-Vigil (443 lak.) a fvagy színteleníti.
hely. A Grödni-hágó (2240 m.) a Grödni-völgybe,
Enlnmínure (franc, ejtsd: aSiuminür), kézira- a Sella-hágó (2230 m.) a Fassa-völgybe visz át.
tot, könyvet díszít színes kép, miniatr, a középEnneccerus, Ludwig, német jogtudós és polikori latin alluminare a, m. megvilágítani szóból. tikus, szül. 1843. Rapa melletti Neustadtban (HanEn masse (franc, ejtsd: aS mássz) a. m. tö- nover). 1872-ben rendkívüli egyetemi tanár Göttinmegben, tömegestül, tömegesen.
genben, 1873. a római jog rendes tanára lett Mar£n miniatré (franc, ejtsd: an miniatar), át- burgban. 1874-ben porosz képvisel, 188/. mint
vitt értelemben általán kicsiny, különösen kis Oldenburg képviselje a birodalmi tanács ta^a
méret festmény, arckép, mely valamely kisebb lett. Nevezetesebb müvei Über Begriö' und Wírtárgyat, melltt, órát stb. díszít. L. Miniatré. kung der Suspensívbedingung und des AnfangsEnna v. Henna, ókori város Szicília közepén, termins (1. rósz, Göttingen 1871) Rechtsgeschátt,
a mai Castrogiovanni helyén, magas, meredek he- Bedingung und Anfangstermin (Áíarbm'g 1888
lyen épült; Demeter-Ceres tiszteletének egyik 89); Die Steuerreform in Staat und Gemeinde
fhelye. A szicíliai rabszolga-háborúnak (Kr. e. (u. o, 1892); Das bürgerliche Recht, eine Biu135—132) föfészke.
führung in das Recht des Bürgerlichen GesetzEnna, August, dán zeneszerz, szül. Nakskov- buches (H. 0. Lehmannal, u. o. 1888—90, 2 köt).
Enuedi, afrikai néptörzs, 1. Baele.
ban 1860 máj. 13. Vidéki színházi karmester lett
Ennemoser, Jose^/i, német bölcselet-orvosi író,
1883., sok nyomorúsággal kellett megküzdenie,
míg végre tehetségét felismerték. Dalmüvei kö- szül. Hinterseeben (Tirol) 1787 nov. 15., megh.
zül említendk: A boszorkány; Kleopátra; A Egemben, Tegemsee mellett, 1854 szept. 19. Innsgyufaárus leány Szt. Cecília aranyeipje. Kisebb bruckban orvostudományt tanult, a felkel harcban
1809. mint Hofer íródeákja vett részt, késbb Salzmvei is értékesek.
Ennaeterisz (gör.), jelent kilenc évbl álló cik- burgban, Brlangenben és Berlinben tovább folylust, mely azonban, mivel a következ ciklus els tatta tanulmányait; 1813. Lützow hadtestébelépett
évét is beleszámították, csak nyolc évbl állott. 8 a háború bevégeztóvel ismét Berlinbe ment,
ahol 1817, orvosdoktorrá avatták fel. Egyideig
L. Oktaeterisz.
mint gyakorlóorvos mködött, azután utazásra
Ennata, 1. Enata.
kelt és e közben megismerkedett Wolfart magEnnea (gör.) a. m. kilenc
Enneadekaeterisz (gör.), tizenkilenc esztend- netikus gyógyító módjával. 1819. a bonni egyebl álló ciklus, melynek megalapítója Görögor- temen orvoskari tanár lett, de 1837. visszatért
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Innsbruckba, 1841. pedig Münchenbe költözkö- (Egy. Phil. Közlöny). V. ö. L. Müller, Quintus
dött, hol mint magnetikus úton gyógyító or- E. (Szt. Pétervár 1884 és Hamburg 1893)) Ribheck, Die römische Tragoedie (Leipzig 1875); u.
vos nagyon híres lett.
Ennen, Leonhard, német történetíró, született a., A római költészet története, ford. Csiky G. I. ;
Schleidenben 1820 márc. 5., megh. Kölnben 1880 Gsengeri, Rómaiak (Egyet. Irodalomtörténet II.) ;
jún. 14. Papi pályára lépett és 1857 óta Kölnben Frohenim, Die Syntax des B. (1911).
Ennodios, Mofftnis Félix, püspök, költ és
Geschichte
élt mint városi levéltárnok. Munkái
der Reformation im Bereich der altén Erzdiözese és tró, szül. Arles- v. Milanóban 473., megh. 521
Köln (Köhi 1847) Frankreich und der Nieder- júl. 17. 494-ben szerpap, 510-ben páviai püspök.
rhein (u. o. 1856, 2 köt.) Quellén zur Geschichte Iratai 1569. láttak elször napvilágot Baselben.
Ge- Synodus palmaris védelmi iratán kívül, amelyder Stadt Köhi (u. o. 1863—1879, 6 köt.)
ben a törvényes pápát Symmachost védte meg
schichte der Stadt Köln (u. o. 1863—75, 5 köt.)
Lrinc ellenpápa ellen, számos levelet, költeményt,
Die Wahl d. Königs Adolf v. Nassau (1866).
életrajzot írt. V. ö. Hasenstab, Studien zu B. (MünEnnery, cT, francia író, 1. Dennery.
Ennes, Antonio, portugál drámaíró, szül. Lássa- chen 1890) Tanzi, La cronologia degli scritti di
bonban 1848., megh. u. o. 1901. aug. 5. Itt végezte E. (Archeogr. Triest, XV. ) Magani (1886) stb.
Enns (Ens), 1. a Dxmának 260 km. hosszú jobbtanulmányaitis és 1872 óta az Paiz, Progresso
és Correio da Noite c. lapok szorgalmas mimka- oldali mellékfolyója; Salzburgban a Radstatti
társavolt. 1886-ban a nemzeti könyvtár fkönyv- Tauem B.-i lábánál ered, a MandUng-hágó alatt
tárosává, 1890. tengerészeti és gyarmatügyi mi- átlép Stiriába, KBK.-i irányban folyik Hieílauig
niszteiTÓ nevezték ki. 1874-ben jelent meg els (517 m.), ahol hirtelen B-nak kanyarodik és Aldrámája: Os Lazaristas, melyet Braziliában is tenmarkt falunál Fels-Ausztriába lép át, elfolyik
Steyr mellett, azután határul szolgál Alsó- és Felsnagy tetszés mellett adtak el. Egyéb drámái
saltimbanco (1876) A Ausztria között (innen az elnevezés Enns fölötti
Os trovadores (1875)
divorcio (1879) Eugénia és alatti Ausztria) és végül mint 65 ra. széles folyó
emigragao (1878)
B. városánál torkollik. Admont és Hieflau közt van
Milton (vígjáték 1876).
Ennigerloh, porosz falu a münsteri közigaz- az ú, n. Gesause-szoros (1, o.), Hieflau alatt lesz
gatási kerület beckumi j.-ban, vasút és hatalmas hajózhatóvá. Jobbról a Nagy-Reiflingot és a Salmészkütelepek mellett, mészégetéssel és szesz- zát, balról a Steyrt veszi föl. Radstattól kezdve
vasút vezet végig a völgyében.
gyártással, (1910) 4332 lak.
2. E., város Fels-Ausztriában, Linz kerületi
Ennigloh, porosz falu a mindeni közigazgatási
kerület Herford j.-ban, (i9io) 4565 lak., kik szivar- kapitányságban, az E. torkolata fölött, egy magaslaton, vasút meUett, (i9io) 4436 lak., sörgyárgyártással foglalkoznak.
Ennis,Clare ir county székhelye, (i9ii) 5000 lak., tással gót Ízlés plébániatemplommal. Mellette
gabona- és fakereskedéssel O'Connell-oszloppal. van az Auersperg-féle Ennseck nev kastély római
Közelében van a Smith Erasmustól alapított B. régiségekkel és szép parkkal. B. a rómaiak Laureacuma. A magyar kalandozások korában 901.
college.
Enniscorthy, város Wexfordir county ban, (i9ii) Luitpold rgróf itt sáncokat és határvárat emelt.
5200 lak., gyapjufónokkal és élénk vasmárúke- 907-ben a magyarok itt megverték Gyermek Lareskedéssel, 1649. Cromwell, 1798. pedig az ir jos király hadát.
En-Nukra, 1. Búsán.
fölkelk égették föl.
Ennuyant (franc, ejtsd: anntiijaS), unalmas.
Enniskillen, Fermanagh ir county székhelye
Enodatio (lat.), kibogozás, a csomó megol(1911) 5200 lak., késgyárt^sal, gabona- és sertés;
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;

;

;
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;

;

hús-kereskedéssel.
EnniuB, Quintus, a rómaiak Homerosa, a
római müirodalom fél-görög megalapítója, szül.
Kr. e. 239. Calabriának Rudiae nev, görög, latin
és oskus nyelv városában. Sardiniában katonáskodott, onnan M. Porcius Cato vitte magával Rómába; ott polgárjogot nyert, elkel emberekkel
barátkozott, tevékeny életet élt, áldozott a múzsáknak, de Bacchusnak is 70 éves korában köszvény;

ben halt meg. Sokoldalúsága bámulatos. Elször
görög tragédiákat dolgozott át s fleg Euripidest
másolta, írt komédiákat is, de mindezek elvesztek.
Legnagyobb alkotása az Annales, a köztársasági
Róma nemzeti eposza. E 18 könyvbl álló verses
krónikában megénekelte az egész római történelmet Aeneastól saját koráig. Ebben jelenik meg
elszóra görög hexameter a régi római szatumusi
versmérték helyett. E. teremtette meg a római
mköltészet nyelvét s Vergiliusra is hatott. Régi
idézetek mintegy 600 verset tartottak fenn belle.
Kiadta ezeket Vahlen, Ennianae poesis reliquiae
(Leipzig 1903); Ribbeck ós L. MüUer. Egyes

dása, kibonyolítás.
Enofit (ásv.), az ortokloritek egyik átalakulási

terméke.

Enoftalmusz, a szemnek a szemgödörbe való
hátrasülyedése. Elfordul beteges, lesoványodott
öreg embereknél a szemgödör zsirpámájánakmegfogyása miatt. Ritkán a szemgödör csontjainak
eltörésével járó sérülések után is észlelhet.
Ének (héb. Chanóch), Járed fla, Metuselach
(Metuzsálem) atyja. Istenfél életet élt, élete végén a szentírás szavai szerint az Isten magához
vette. A szentírás e megjegyzése folytán sok legenda fzdik hozzá. Már a Kr. e. II. sz.-ban a
zsidó legendák egy apokaliptikus könyvet tulaj-

donítottak neki, melyben leírja mennybemenetelekor tett természettudományi megfigyeléseit,
világtörténeti felfogását és erkölcsi tanításait. A
könyv a kereszténység kialakulására nagy hatással volt. Az egyházatyák használják, de a IX.
sz.-ban elveszett s csak a múlt században került
el etióp fordítása. A mohamedán legendákban É.
Idrisz néven fordul el. V. ö. Schürer, Geschichte
részleteket P. Thetvreick E. fordított magyarra des jüdischen Volkes im Zeitalter Christi III. és
Révai ÍJagy LetBOcona.
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Bonsset, Die Eeligion des Judenthums

im neu-

testaanentlichen Zeitalter.

Énok, zalamegyei nemes a

és 1682, Bruxelles 1727)
0.

els

Ensor

1647)

;

;

La

politica angelica (u.

El Sámson Nazareno

(u. o.

1647, Madrid

Müveinek válogatott gyjteménye, mely
ben, kit IV. Béla trónra lépte után az elidegení- lírai költeményeket, két drámát és La vida de don
tett várjavak megvizsgálására Zala vm. részére Gregorio Guaidana c novellát foglal magában, a
több zalavármegyei nemessel együtt kiküldött.
Bibliot. de autores espanoles 38, 42 és 47. köt.-ben
Enomotia (gör.), a spártaiaknál a gyalogsági van meg.
XIII. sz.

felé-

szakasznak kb. 32—36 emberbl álló része. Az
B, vezetjét enomotarchesnek nevezték.
Enopla (állat), 1. Zsinórférgek.
Enormis (latin), tulajdonkép mindaz, ami
valamely szabálytól vagy törvénytl eltér, közönségesen azonban csak nagyon jelentékeny és a
szömyszerüvel határos eltérésekre alkalmazzák,
míg jelentéktelenebb eltérésekre az abnormis szó
használatos. Enormitas,ttlság, szertelen nagyság.
Enosichthon (Enosigaeos), Poseidon mellékneve.
Enosz (az ókori Aenos), város és görög püspöki
székhely Drinápoly török vilajet Dedeagacs szandzsákságában az Egei-tenger partján, a Marica torkolatától K.-re, mintegy 7—8000 lak. Mocsaras,
lázas vidék. Élénk kereskedést üz gyapjúval, pamuttal, brökkel, viasszal, de fképen gabonával.
Kikötje a hajókra nézve csak 6 km.-re közelíthet meg. Az antik Aenosnak egy szomszédos nagy
laguna, az embodismeni-i tó volt a kikötje. A
városnak máig is van egy szép erssége a bizánci
idkbl 15 km.-nyire vannak Trajanopolis rom;

1670).

En roúte

(franc,

eátsd:

aS rút), úton, útközben;

továbbá: elre.

Ens (lat.) a. m. a létez, a dolog, a skolasztikusoknál minden létez dolog.
E. entium, a dolgok dolga, azaz isten E. rationis, ami csak a
gondolatban van, ellentétben az E. reale-yed, ami
a valóságban van.
Ens, folyó és város, 1. Enns.
Enschede, város Oberyssel németalíoldi tartományban, a porosz határ közelében, vasút mellett,
(1910) 34,201 lak., gyapjufonókkal és szövkkel,
kartonszövetkészítéssel. 1862-ben a tzvész csaknem egészen elpusztította.
Enschede, hollandi nyomdászcsalád, alapítója
E. Isaak, szül. Groningenben 1681. 1703. Haarlem városában alapított nyomdát, mely fia, E. János (szül. 1708 jún. 10., megh. ugyanitt 1781-ben)

—

;

nagyhír, ki azt betöntdével szerelte
1768. adta ki János els betükönyvét Proef
van letteren, welke gegooten worden in den nieuwe Haarlemsche lettergietery c alatt, mely leginkább gazdag írás- és gót betivel tnt ki. A
máig is E. és Zonen név alatt fennálló nyomda
alatt lett

fel.

:

amelyet Traján alapított és a XVI. sz.-ig virágzó város volt.
Haarlemben nagy gyjteményét rzi a XV. sz.Enoszmózis v. endoszmózis a. m. átszivárgás ból reá maradt bettölyük és betüodoroknak a
hollandi postabélyegek jelenleg e nyomdában
(1. 0.).
Enosztózis (gör.), körülírt csontnövedék a gyártatnak.
csontok belsejében, fleg a velüregben.
Ensdorf porosz falu a trieri közigazgatási keEnotrida-szigetek, 1. Ponza-szigetek.
rület Saarlouis járásában, vasút mellett, szép kat.
Enotrio Románc, Garducci olasz költ ál- templommal. Bányafelügyelség szókhelye, (1910)
neve.
4051 lak., kik a téglagyárakban és kszénbányákEn passant (franc, ejtsd: passzán) a. m. mel- ban foglalkoznak.
lette elmenve, mellékesen. L. még Sakkjáték.
Ensel, 1. Pésö.
En plein-aír (franc, ejtsd: aS pien-ér) a. m. Ensemble (franc, ejtsd: aSszamW), 1. Együttes.
szabad ég alatt való festés. L. Plein-air.
Ensenada, La Plata argentínai város kikötje.
En profil (franc, ejtsd: aS profil) a. m. féloldalt
Ensete (növ.), 1. Musa.
a képzmvészetben arra való kifejezés, hogy az
Ensifer (lat.) a. m. kard- vagy pallosvivö, a
arc, vagy maga az egész alak oldalt áll. Ellentéte régi német birodalomban a szász választófejedelenmek, mint a birodalom fmarsalljának címe.
en face, arcban.
Enquéte, 1. Ankét.
Ensisheim,város Fels-Elszász német birodalmi
Enqaéte de paTillon, 1. Házkutatás.
kerületben, az 111 és a Quatelbach-csatoma mellett,
Enregistrement (franc, e^tsd: aörözsisztröman) (1910) 2497 lak., fémárú-, sznyeg- és bútorkészía. m. lajstromozás, jogi okmányoknak ellenrzés téssel, igen szép városházával. Környékén kelta
mellett való beiktatása Franciaországban 1581 eredet sírokat és 1492. egy 55 kg. súlyú meteoóta fontos pénzforrás.
ritet találtak.
Enriquez (qjtsd: enrikeiaz),Gomez Antonio (tulajEnsis sílíqaa vagy Solen siligua (állat), 1.
donképen Enriquez de Paz), spanyol költ, szül. Gapa longaSegoviában 1600 körül, halála idejét nem tudják.
Énsival (E.-les- Verviers), község Liége (LtKorán hadi szolgálatba lépett, de az inquizició ül- tich) belga tartományban, a Vesdre balpartján,
dözése ell 1636. kénytelen volt Amsterdamba vasút mellett, festi völgyben, (1910) 6741 lak.,
menekülni itt áttért a zsidó vallásra, amiért az posztószövéssel és festgyárral.
Enskilta banker (svéd) a. m. magánbankok.
1660 ápril 14-iki autodafén Sevillában in effigie
Ens itlartis, 1. Ferriklorid.
elégették. 22 komédiája van, melyeknek nagy értéke nincs, noha egynémelyikük, Calderon neve
Ensomheden (norvég, a. m. magány), sziífet
alatt eladatva, sikert aratott. Nevezetesebb
az Északi Jeges tengerben. Novai a-Zemlya É.-i
vei Las academias morales de las Musas (Madrid végétl K.-re. 1878-ban Johansen norvég kapi1660, Barcelona 1704) La culpa del primer pe- tány fedezte föl.
regrino (Eouen 1664, Madrid 1735) Luis dado á
Ensor, James, belga fest és rézkarcoló, szül.
Diós (Paris 1645) El siglo Pitagórico (Rouen 1647 Ostendeben 1860. Tanulmányait a brüsszeli

jai,

;

,

a

;

;

m-

:

;

;

;
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Enstasis

veszeti akadémián végezte. Érett korából származó sajátszer bm"leszk fantáziával elgondolt ké-

—

Entente

Entail (ang.,
liatum), ingatlan,

^tsd: entéi, lat. feudum talmelynek öröklési rendje meg

pei szinte víziókként hatnak a szemlélre. Fest- van határozva. Az örökhagyót illet terjedelmes
ményei közül nevezetesebbek Ebéd után Osten- jogoknál fogva az E.-nek gyakran hitbizományi
deben A korhelyek Öltözköd gyermekek In- jellege van, ami az ingatlan vagyonnak túlságos
trika Álarcok a Halál elótt A tánc Mariakerke megkötöttségét eredményezi.
Entamoeba (áiut), a Gyökérlábú véglények
(Máriatemplom) Ostende látképe stb. Néhány
rézkarca a Szépmvészeti múzeum grafikai gyj- (Ehúopoda) osztályába tartozó véglény-nem. B
nem jellemvonását még nem állapították meg
teményében is megvan.
Enstasis (lat.), logikai mszó, a bizonyítás- pontosan. Gyakorlatilag E. néven egyesítik mindnak ama módja, amidn valamely tétel ellentété- azokat a csupasztestü gj^ökérlábú véglényeket
nek igaztalanságát vagy alapokámak megcáfolá- (Rhizopoda), melyek az ember és az állatok belsesával, vagy a belle következ tételek igaztalan- jében élnek, karéjos állábuk (pseudopodium) van,
egész vegetatív életük folyamán améba módjára
ságával bizonyítják.
En suite (Á'anc, ^tsd: an szvit) a. m. sorban, változtatják helyüket és betokozódással szaporodnak. Legismertebb fajai E. coli (Lösch emend.
ezután, kíséretében.
Ensztatit (ásv.), a rombos piroxéneknek egyik Schaudinn), az ember vastagbelének felsbb révégs tagja, képlete Mgi,(SiOj)o. Rosszul kifejlett szében él Schaudinn szerint ártalmatlan, mások
prizmás kristályok (néha 4 dm. hosszúak, Norvé- szerint bizonyos rasszai betegséget okoznak. E.
gia), többnyire azonban c^ak szemcsés halmazok. tetragena Viereck., Afrikában, Dél-Amerikában
Színtelen, szürkés, sárgás, zöldesbama, áttetsz, és El-Indiában dysentériás vidékeken emberekvagy csak élein átlátszó. Lényeges elegyrésze ben fordul el. E. hystolytica Schaudinn, dysennéhány eruptív kzetnek, ú. m. noríteknek, gab- tériában szenved emberek bélcsövében található.
bróknak, némely peridotitnak, kvarcporíirnak, Emberben ebbl a nembl még a következk forporflritnak, melafimak, andezitnak. A legtisztább dulnak el E. urogenitalis Baelz, a húgyivarB. némely meteoritban fordul el: Bishopvílle szervek és a vizelet véres nyalkájában található
(Dél-Carolina), ezt az E.-ot Chladnitnak is nevez- E. Kartulisi (Doflein), Egyiptomban és Északték el.
Amerikában daganatokban észlelték E. huccalis
Entada Adans. (növ.), óriáshüvely, a Hüvelye- Prow., szuvas fogakban és a száj rákos daganasek Mimosoídeae alcsaládjába tartozó génusz 15 taiban találták.
faja trópusi tájakon él, kétszer szárnyas level,
Entari (v. 'Anieri), a keletiek öltözetében a
többnyire igen magasra felfutó cserje (1. az ábrát). hosszú felölt alatt viselt rövidebb ruha.
Entázis (gör.), sudarosodás, az oszlop törzsének, amellett, hogy fölfelé fokozatosan vékonyodik, alsó egy harmadrész magasságban enyhe,
majdnem észrevehetetlen ^domborodása. Fleg
szabadonálló oszlopoknál van erre szükség, mert
a végig egyenl vastag, hengeres oszlop dereka
:

;

;

;

;

;

;

;

:

;

:

;

;

optikai csalódás folytita behorpadtnak látszik.
Antik és renaissance-oszlopok sudarosítva vannak,
az arab, román és gót oszlopok nem. L. Oszloprendszer, Sudarosodás.
Entebbe, a délkeletafrikai Uganda tartomány
fhelye a Viktória-tó mellett. Angol közigazgatási

székhely.

Entelecbia

voltakép tökéletesség, mindbirtoka, ami a tökéletességhez
tartozik. Arístoteles filozófiájában az E. v. energeia ellentéte a lehetségnek (dynamis) ; úgy vi(gör.),

annak a tényleges

BnUtU

szonylanak egymáshoz, mint lehetség és valóság, mint anyag s forma. A forma az E., tökéletessége, kifejtése, teljesedése a lehetségnek. A
lélek a test E.-ja, mint üyen annak formája (ala-

scandens.

kító elve), mozgató elve és célja. L. Arístoteles.
gjakran igen
Entelodon, a párosujjú patások rendjében a
pl. az íJ. scandens-é 1 m. hosszú, 1 dm. szé- disznófélók
(Snidae) családjába tartozó kihalt
les. E faj magva {nyugatindiai moffyaró v. Szt.- állatnem, melynek
12 ismeretes faja közül tizenTamás szíve, mackaij-hab, kálidió) tyúktojás:nagy- egy kizárólag Amerika oligocén és miocén réteságú, fényl, sötétbarna v. bíborszín a forró tar- geiben fordul el. A legismertebb faj
(Entelodon
tományokban bumót«zelencét, kanalat stb. csinál- magnus, Aymard) maradványait Angol-, Francianak belle, súljTuértéknek is használják, A Golf és Németországok miocén képzdéseiben találták.
áramlása némelykor E.-Európa partjaira Novaja Magyarországon ez a faj Bánffyhtmyad
felsZemlyáig is elsodorja, s a Gesztcnye-öMiöi errl a olicogén rétegeibl került el.
gyümölcsrl (tengeri gesztenye vagy bab) neEntente (franc, ejtsd: antant) a. m. egyesítés,
vezték el.
egyetértés; E. cordiale, szives viszony, bens
Entah, 1, Aintáh.
egyetértés fleg egyes országok v. kormányaik

Hüvelyük

bómemü vagy

fásodott,

nagy,

;

3S»
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Enteralgria

közt eredetileg Anglia és Franciaország békés
viszonyaira vonatkozott Littré szerint a francia
képviselház 1840—41-iki jegyzékébl származik.
Enteralgia a. m. bélfájdalom, a bélben székel
görcsös fájdalmat jelenti. Az E. legnagyobbrészt
bólgyuladás következménye, tehát kezelése volta^
képen a bélgyuladás kezelésébl áll (1. Bélgyuladás). Csak az E. igen nagy fokánál szabad azoimal
a fájdalom csillapításához fognunk (ópium stb.),
mert ezzel a bélgyuladás gyógyulását késleltetjük. Gyakori tünete az E. a krónikus ólommérgezésnek (colica saturnina), ez természetesen más
kezelést igényel (1. Ólommérgezés). Az E. lehet
ideges természet, is.
Enteritisz (gör.), 1. Bélgyuladás.
Enteroanasztomózis, 1. Bélcsonkolás.
Enterocisztokele (gör.), húgyhólyag-bélsérv
a sérvtömlöben a bélkacson kívül a húgyhólyag
is helyet foglal.
Enteroftizis a. m. bélgümkór (1. o.).
Enterohelkózis, fekélyek képzdése a bélben
tífusznál, vérhasnál, tuberkulózisnál, stb. fordul
el. L. BélfeMlyek.
;

;

Enterokele

m. bélsérv.

(gör.) a.

Enteroklizis v. enteroklysma
(1.

0.) V.

csre

(1.

a.

m. beöntés

o.).

m. bélk.
(Link) Harv. (növ.), a tengeri saláták, vagyis az Ulvaceae rokonságába
tartozó moszatgénusz. 36 faját ismerjük, melyek
nagyohb része a tengerekben van. A tengerparti
EnteTolit

(gör.) a.

Enteromorplia

—

Entoconcha mirabllls

mely eltétéi elhagyása folytán meg van

rövi-

dítve.

Entia sine necessitate non sünt multlplicanda (lat.) a. m. a dolgokat szükségtelenül megnövelni nem szabad, metafizikai sarktémelynek értelmében nem szabad valamely jelenség magyarázatára fölösleges módon, új okozó
dolgokat fölvenni. Ha a fénytüneményeket a leveg hullámzó mozgásából lehetne leszármaztatni, nem volna szükséges külön étert fölvenni ;
ha a hjelenségeket az éterbl is lehet leszármaztatni, nem szabad a magyarázatban új hanyaghoz folyamodnunk.
Entimus imperialis L. (állat). Egyike a
legdíszesebb bogaraknak. Az ú. n. orrmányos bogarak családjába tartozik. Csápjai meglehets
rövidek, vaskosak, térdeltek
szárnyfedi majdnem háromszögletesek, ersen kiálló vállakkal.
Fényes fekete a toron zöld alapon apró fekete,
szemölcsszer dudorokkal borított, a tor. közepén
egy aranyzöld szín hosszanti barázda is vonul
végig; szárnyfedi
sorokban elhelyezett
aranyzöld gödröcskékkel díszítettek hasi oldalán arany zöld pikkelyekkel, lábain pedig hosszú
fehér szrökkel borított. Hossza 3— 3'5 cm.; e
nagysága és ragyogó színe miatt szokás, miként
a drágaköveket, ékszerekbe foglaltatni. Hazája
BraziUa.
Entípia (gör.), a magasabbrend gerincesek
gastrulatiójánál (l. Gastrulatio) Selenka által
(1901) leírt tünemény, melynek lényege sejtburjánzás folytán az ektoderma befordulása az entotel,

;

;

sr

;

lakosok eszik. A mi édes vizeinkben v. félig sós
vizeinkben az E. intestinalis (L.) Link él, mely- derma zsákjába.
Entitás (lat. ens-töl) a. m. a létez, a skonek kanyargós csszer telepe a bélre emlékeztet.
lasztikus filozófia mszava jelenti vmely létez
Enteron (gör.), bél, 1. Belek.
dolog mivoltát.
Entcroplitisís, 1. Bélgümkór.
Entlebuch, Luzern svájci kanton egyik vidéke,
Enteropueusta v. héllélegzök (áiiat), 1. Bélannak D.-i részében Obwalden és Bern közt,
lélegzök.
Ehiteroptozis vagy bélsülyedés, a hasi zsigerek magában foglalja a Kis-Emme és az Ilfls fels
sülyedése az ket rögzít szalagok ellazulása völgyeit külön járást alkot 400 km^ területtel,
folytán. Idsebb s különösen arra hajlamos egyé- (1910) 16,718 lakossal. Balról a Napf (1408 m.) és
neknél szokott elfordulni nknél gyakoribb, mint kiágazásai, jobbról pedig a Báuchlen (1741 m.), a
férfiaknál. Rendszerint 3 repül borda (a X. sem Fameren (1574 m.) és a Bramegg, hosszúra elcsatlakozik a többihez, hanem szabadon áll) van nyúlt erdkkel és legelkkel takart hegyhátak
jelen. A sülyodés, a ptozis legkifejezettebb a vas- szegélyezik. Vadregényesek a mellékvölgyek,
tagbélen és a gyomron (gasztroptozis, 1. o.) L. még amelyeket a Schrattenfluh (2076 m.), a Feuerstein
(2042 m.), a Schafmatt (1980 m.) hegyek fognak
Glénard-félé betegség, Ptozis.
körül. A lakosok ffoglalkozása a sajtkészítés ós
Enterorrhagia, 1. BélvérzésEnteroszkóp (gör.) a. m. a beles megvilágí- fakereskedés. A legfontosabb helységek Escholztására szolgáló, villanyfényre berendezett eszköz. matt (3217 lak.), Schüpfheim (3204 lak.), a járás
székhelye, és E. (2622 lak.). E. régebben osztrák
Enterosztenózis (gör.), bélszükület.
;

;

;

Enterosztomia (gör.), bél-hasfalsipoly készí- uralom alatt állott 1405. Luzemhez keiült envagy mesterséges táplálás végett, vagy a nek uralma ellen lakói több ízben föllázadtak. Köpangó bélsártartalom állandó elvezetésére. A mes- zelében Schwarzenberg klimatikus gyógyhely.
Entoblaszt (gör.), újabb neve az entodermáterséges táplálás céljára a sipolykészítéshez magasan fekv béh-észletet használnak (jejuno- nak. Magyarázatát l. Ektoblaszt
Entoconclia mirabilis Joh. MiUl. (áuat),
sztomia), míg az ellenkez célra mélyen fekvt
;

;

tése

az Elülkopoltyús csigák (Prosobranchiata) rendjébe tartozó féregalakú élsdi csiga, mely a tengeri ugorkák osztályába tartozó Synapta digitata

(ileosztomia).

Enterotomia

Bélmetszés.
v. Entozoa, l. Bélférgek.
(gör.),

Enterozoa
Entétement

1.

(franc,

ejtsd:

m. ma- testüregében élsködik lárvái, amelyeknek a Synaptákba való bevándorlása és átalakulása még
ismeretlen, aNaticidák családjába tartozó tengeri
o.).

aStétmáS) a.

kacsság, konokság.

;

Entbelmintbes a. m. bólférgek
Entbusiasinus (gör.-lat.), Lelkesedés.
(1.

1.

Enthymenia
szer

(gör.-lat.),

következtetés,

csigákéhoz hasonló héjjal (csigaházzal) vannak
s ezért, továbbá mert a lárvák egyebekben
is megegyeznek a Naticidák lárváival, a rendsze-

a logikában oly egy- borítva

melynek kifejezése vala•

Entoderma
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—

Entoptikai jelenségrek

rezök ezt a sajátságos visszás átalaknlással fej- tóival a brön keresztül tör. Szaporodik conidiu
eltorzult csigát a Naticidák családjába oszt- mokkái és kitartó spórákkal, elbbieket a gazdaállat testén kívül, utóbbiakat belül fejleszti. Neveják be.
Entoderma (gör.), az embrió bizonyos fejl- zetesebb fajai: az E. spluterospeiina Fres., a
dési stádiumában megtalálliató három sejtréteg, hernyókat, különösen a káposztalepke hernyóját
az ú. n. csiralemezek közül a bels vagy hasi pusztítja az E. apliidis Hoffm., a levéltetvekben
oldali, amelybl a bél hám bélése, a belle kinöv élsködik. Az E. közeli rokona az Empusa (1. o.).
Entomosporimn maenlatam, 1. Körteösszes mirigyek hámja (nyálmlrigyek, pajzsmirigy, parathyreoideák, thymus hámelemei, máj, fabetegségek.
Entomostraca (állat), a rákfélék (Crustacea)
fehér máj, húgyhólyag), a lélegz apparátus hámosztályának egyik alosztálya, ahová az alsóbbbélése és mirigyei fejldnek. L. még Embrió.
Entoilage (franc, tatsd: antoaiáss), szövet, 1. rend rákféléket sorozzák. Az idetartozó rákfélékre jellemz, hogy tostük izeinek száma a máBobbinet.
Entoma (gör.), az ízeltlábúak (Arthropoda) sik alosztályba sorozott rákfélékkel (Malacostrégi neve, mely arra vonatkozik, hogy testük raca) szemben változó lárváik alakja Nauplius.
Ebbe az alosztályba tartoznak a következ rákizeit.
rendek: 1. Levéllábú rákok (Phyllopoda). 2.
Entomaderm a. m. chitin (1. o.).
Kagylósrákok (Ostracoda). 3. Evezöslábú rákok
Entomis, I. Kagylósrákok.
Entomobrya (Degedra), 1. Hóbolha,
(Copepoda). 4. Kacslábú rákok (Cirripedia).

ld

;

;

:

Entonia (gör.) a. m. feszülés, feszültség
Entomofág (gör.), általában mindazon állatok,
melyeknek tápláléka kizárólag, vagy legnagyobb tonikus, feszült, túlfeszült.

;

en-

Entoniscidae (Crypt&niscidae, iii»t), az
részben rovarokból kerül ki. Az állatországban
több olyan állatcsoporttal találkozunk, melyeket Ászkaféléknek (Isopoda) élsködés következtében
ezen néven foglaltak össze, igy pl. vannak ilyen ersen elkorcsosodott neme. Legismertebb faja a
Denevérfélék, HártyásszámjTiak és Erszényes Cryptoniscus (Liriops'is)pygmaeus Rathke, mely
emlsök. Magyarul Rovarevknek nevezhetjük, a remeterákon (Pagunis) élsköd PeUogaster
de megkiUönböztetendk a Bovarev emlsöktl paguri nev kacslábú rákon élsködik. Másik ismert faja az Entoniscus porcellanae Fr. Mull.,
(Insectivora).
Entomogamae (nov.), oly növények, ame- mely a porcellánrákon (Porcellana) élsködik.
Entonnoir (franc, ejtsd: aStonoár) a. m. tölcsér,
lyek megtermékenyítését a rovarok segélyével
történ beporzás közvetíti. L. Rovarporozta tölcséralaku mélység, mely valamely akna fölrobbantása által keletkezett; tölcséralaku csavirág.
Entomográiia, a rovarok leírása, 1. Entomo- tomalevezetés folyóknál, tavaknál stb.
Entoparazátál; (gör.) a. m. a test belsejében
lógia.
Entomolitok (gör.), megkövesedett rovarok. él élósdiek. L. Élsköd.
Entopbaga (Entomophaga, áiiat), a HártyásEzek közül fleg azok érdekesek, melyek a borostyánkbe zárva fordulnak el.
számyúak (Hymenoptera) egyik alrendje. Az ideEntomológia (gör.) a. m. rovartan, a leíró állat- tartozó fajoknak tojócsövük van, melynek segíttannak a rovarokról szóló része. Erdomx>logus, ro- ségével petéiket növényi részekbe, vagy más rovarismer, általában aki a rovarok gyjtésével varok petéibe és lárváikba rakják. Idetartoznak
és tudományos feldolgozásával foglalkozik. Az E. a Gubacsdarazsak (Gynipidae), lürkészdarairodalmát Iflsd az eg^^es rovarrendeknél.
zsak (Ichneumonid<ie) és Gyilkos fürkészdaEntomológiai egyesületek, az entomológia razsak V. Bámjászdarazspk (Braconidae).
szolgálatában álló tudósok és rovargyüjtk szöEntophyta (növ), 1. Élsköd mvények.
vetkezete. Gyléseiken vizsgálataik eredményeit
Entopikai (gör.) a. m. hazai.
adják el és vitatják meg. gyjt kirándulásokat
Entoplasma a. m. endoplasma (1. o.)
rendeznek s a megfigyelések közlésére rendeEntopodit, a rákfélék kettéhasított potrohlásen folyóiratot adnak ki. Az els üyen egyesület bának bels ága.
1837-ben alakult meg Stettinben, azóta számEntoprocta (állat), a mohállatok (Bryozoa)
talan egyesület keletkezett a világ legkülönbözbb osztályának egyik rendje, melynél az alfelnyirészein. Hazánkban Budapesten 1910. alakalt meg lás a tapogató koszorútól körülzárt területen
a Magyar Entomológiai Társaság, a külföldiek fekszik. Idetartozik az édesvizekben él UmateÜa
közül legszámottevbbek a párisi Société Ento- és a tengervízben honos PedicelUna és Loxosoma
mologique de Prance, a londoni Entomological nem.
Society of London, a brüsszeli Société EntomoloEntoptikai tignrák, így nevezte Seebeck Tagique de Belgique, a berlini Deutsche Entomolo- más János (1813) azokat a színtüneményeket, megische Qesellschaft és a szentpétervári Societas lyeket a szorított és gyorsan htött üvegek sarEntomoiogica Rossicae.
kított fényben mutatnak. A kifejezés elavult ; e
Entomon ígör.) a. m. izeltállat, rovar.
színtüneraények jelenleg a színei (kromatikus)
Entomupliaü^a, 1. Enfophaga.
sarkitás, v. pedig az esetjeges ketts törés tüneEntomuphilae (növ.) a. m. rovarporozta vi- ményei közé soroztainak, 1. Fénysarkítás.
rág (1. 0.).
Entoptikai jelenségek, így nevezzük az olyan
Entomoplithora Fresen. (növ.), élsköd s dolgoknak észrevételét, amelyek saját szemünk
bogarakat járványosán pusztító penészhez hasonló belsejében Víinnak. így bizonyos világítás melgomba, a róla nevezett családban. Micélimna az él let észrevehetjük az ideghártya vérereinek árállat zsiradékában élsködik, végre conidíumtar- nyékképét. Igen gyakori E. az u. n. szúnyoglátás

—

Entosark

518

(mouchet volantes), ami különösen közellátó szem
embereket nyugtalaníthat. A repül szúnyog képéhez hasonlító apró szürke pontok, különálló v.
f onálszerüen egymáshoz sorakozó gyöngyszemek
a szem üvegtestóben lév sejteknek az ideghártyára vetett ámyékképei. A szem belsejében betegségek miatt keletkez nagyobb homályokat
(üvegtesti zavarosságok, kezdd hályog), nagyobb kiterjedés és a látást is zavaró sötétebb

—

Entrepót

Entre cMenetloup (franc, ejtM:antr8ien e lú),
szó szerint kutya és farkas közt, a. m. szürkületkor, oly dolog jelzésére is, melyrl nem lehet
biztosan megállapítani, hogy ilyen vagyamolyan-e
a mivolta.
Entre-deux (franc, eátsd: astrdö) a. m. közbül a
kett közt továbbá csipkebetét kis szekrény v.
konzolasztal két ablak közt.
;

;

Entre-deux-mers

(eytsd: antrdömer),

termékeny

foltok és csíkok alakjában veszi az illet észre.

vidék Franciaországban, 1. Gironde.
Entosark, a Véglények (Protozoa) testének
Entre Douro e Minho (ejtsd: — doiru e minyn),
bels része, melyet a kéregréteg (ectosark, ecto- portugál tartomány, 1. Minho.
plasma) vesz körül.
Entrée (franc, ejtsd: aStré), 1. belépés, bemeEntotikus zörejek, a fülben magában, vagy net ebbl a belépti díj 2. több szobát megelz
annak szomszédságában keletkez hangok által els szoba 3. els étel a leves után.
E.a zenéokoztatnak. így a tuba Eustachü porcos részének ben, 1. Entrata.
pattogása (amely izomösszehúzódások következEntrefilet (franc, ejtsd: aStrflié), valamely beménye) és nyálka által keletkezett szörtyögések toldott cikk általában kis rövid cikkek a napia dobüregben okozhatnak ilyen zörejeket. Leg- lapokban.
gyakoribb oka azonban vérkeringési zavar, amely
Entrelacs (franc, csjtsd: aStriák), szalagfonathoz
szívbillentybántalmaknál, golyvánál és a fej és hasonló díszítmény az építészetben kacskarinnyak ütereinek tágulásainál (aneurysma) nem gós írás.
ritka.
Entremes (sp., franc, entremets), 'a spanyoEntonr (franc, ejtsd: aStúr) a. m. környék, ren- loknál és északi franciáknál ünnepi színjátédesen többesben: entours, a vidék; entourage, kok, melyeket nagy lakomák alkalmával «étkezós
bekerítés, körülövezés, valamely ékszer fogla- közben» (innen a név) szoktak eladni, és mimilata festményen a mellékrészek.
kái játékból állottak. Késbb a spanyoloknál a koEn-tout-cas (franc, ^tsd: aStuká) a. m. min- média közben és után eladott ú. n. pasos neve
den esetben; újabban oly ernyt értünk alatta, lett, a népéletbl vett bohózatos tárggyal. A legmely es és nap ellen is használható.
hfresebb költk, mint Lope da Vega és Calderon
Entovalva mírabilis Völtzk. a. m. Ento- is írtak ily B.-t darabjaikhoz. Franciaországban
a szó idvel vmely étel nevévé ln, míg a közjáconcha mirabilis (1. o.).
Entozoa (gör.), bolélösdiek a küls élsdiek- ték neve most interméde.
kel szemben vagyis olyan állatok, melyek más
Entremets (franc, ejtsd: antnné), lakomák alállatok belsejében, azok anyagával táplálkozva kalmával két nehezebb ételnem között feltálalt
élnek. Ilyenek a máj métely, orsógiliszta, bánya- könnyebb étel, mint pl. pástétom, finom fzelék,
féreg, pántlikagiliszta stb. L. Élsköd és Bél- édesség, általában a második fogás. Kcgobben a
francia asztalon utolsó fogásképen a pecseiiyo
férgek.
Entr'acte (franc), 1. Felvonásköz.
után adták föl.
Entrada, 1. Entrata.
Entremetteur (franc, ejtsd: antrmettör) a. m.
Entrádám, majdnem tisztán zsidó kisk. Besz- közbenjáró entremise, közvetítés.
tercze-Naszód vm. naszódi j.-ban, (i9oo) 297 lak.,
Entremont (ejtsd: antrmoS), Vttl d\ 27 km.
1848 eltt a zsidók csak itt és Vásárhelyen tele- hosszú völgy Wallis svájci kantonban, amelyet a
pedhettek le ma 257 zsidó lakik a faluban, kik Dranse d'E. öntöz. Legrövidebb útvonal a Rhone
házalással és pálinkafzéssel foglalkoznak,
völgyébl a Nagy-Szt.-Bemát hágóig. SembranEntrain (ejtsd: aStreS), község Ni évre francia dé- chernél indul ki a wallisi fvölgyböl, a Val de
partementban, a Nohaint alkotó két kis folyó közt Bagnesbl, s az 1754 m. magasan fekv Bourg(innen a neve inter amnes), 220 m. magasban, St.-Fierretl kocsiút vezet a hágóig. Francia
(1906) 2400 lak., gazdasági gépgyártással, Augus- nyelv lakosai némi fóldmíveléssel, iparral és ketusnak szentelt templom romjaival.
reskedéssel foglalkoznak, élénk a turistaforgalom
Entrata, etrada, intrade (olasz, franc en- is. Fels részén mély hegyszakadékhoz hasonló
trée), zenei bevezetés, fkép régibb ünnepi játé- mederben folyik a Dranse.
kok (operák stb.) hangszeres eljátéka. 1600 köEntre-Neagh, Antrim írországi város régi neve.
rül indulószerü tételek neve. A suite-nek gyakEntre nous (franc, ejtsd: antr nu) a. m. közran els tétele.
tünk, magunk közt, t. i. bizalmasan.
En travers (franc, ejtsd: aS traver a. m. ke- Entrepas (franc, ejtsd: aStrpa) a. m. fél ügetés.
resztbe), a mülovaglásnál a lónak az a járásEntrepöt (franc, ejtsd: astrpó) a. m. árúraktár.
módja, amikor az egyik lábát keresztbe átteszi a E. réel a. m. nyilvános árúraktár, azaz közrakmásikon s így halad oldalt.
tár; E. fidif a. m. magánárúraktár. E.-nak neEntrecasteaux-szigetek, 1. D'Entrecasteaux- vezik azokat a raktározott árúkat, melyek az elszámolásig vagy esetleg addig maradnak raktászigetek.
Entrechat (franc, ejtsd: aStrsá), a táncmvé- ron, míg elvámolatlanul az országon keresztül
szetben, fleg a hallétben az az ugrás, mely köz- idegen országba szállítják ket. Dock-E., a tenben a táncos, mialatt teste a levegben van, ere- gerparti kiköt egy bizonyos meghatározott része,
jéhez vagy ügyességéhez mérten lábait többször ahol az árúk akár a hajókon is elvámolatlanul
keresztbe veti.
fekhetnek.
;

;

;

—

;

;

;

;

;

;

:

'
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Entrepreneur

Entrepreneur

(franc,

ejtai:

aStoprenfir).

yál'

lalkozó, szállító.

Entreprise

(franc,

^tad:

antrpríi),

vállalat,

szerzdés. E. des pompes funébres, oly vállalat,
mely a halottaknak iUó dísszel való eltakarításáról gondoskodik.
Entreprise-expedició, 1. Tengeri tudományos
expedíciók.
Entre Rios (sp., a. m. folyók között), provincia Argentínában, a Paraná és Uruguay folyók
között. Határos Uruguay köztársasággal, Corrientes, Santa Fé és Buenos Aires argentínai provinciákkal. Területe 74,571 km«, (i909) 371,411 lak.
(felerészben olasz, német és orosz telepesek). Hullámos síkság; közép- és ÉXy .-í része erds, DNy .-on
mocsaras. A Gualeguay, a Paraná ÉD.-i irányú
mellékfolyója, középen szeli keresztül. Állattenyésztése nagyjelentség (szarvasmarha, ló és
juh). Földmívelése (búza, kukorica, len, szll)
emelkedben. Az iparágak közül legfontosabb a
nagy kivitelt szolgáltató húsipar (húsbesózó gyárak, sp. : saladé ros ; hús-kivonatgyárak, brgyárak stb.) a malomipar, tégla-, szesz- és likrgyártás. Határfolyói a provincia egész hosszában,
a Gualeguay az ugyanily nev városig hajózható.
Vasutat Ny.-ról K.-re Paranából Coneepción del
Uruguayba ÉD.-i irányban Gualeguaychúból (az
Uruguay torkolatától) Concordián át Corrientes
provinciába vezetnek.E. 1 2 departamentora oszlik.
Fvárosa: Paraná. Régebbi fvárosa Coneepción
del Uruguay. Egyéb jelentsebb helyek az említetteken kívül La Paz, Hemandarias, Diamante
(a Paraná mellett) Villaguay, Tála (a Gualeguay
mellett) Santa Elena, Colon (az Uruguay mel-

—

Entz

sius azt mondja, hogy a két testbl álló rendszer
E.-ja maximumra törekszik, s bizonyos általánosítások révén oda jut, hogy ez az egész világ-

egyetem rendszerére nézve

is áll,

vagyis,

hogy

«a világegyetem E.-ja maximumra törekszik*.
E tétel mintegy járuléka az energetika alaptörvényének, mely szerint «a világegyetem enerugyanis a különböz energiagiája állandói)
fajok a legnagyobb könnységgel alakulhatnak át
hvé, úgy hogy mintegj' megvan bennük a törekvés, hogy hvé váljanak már pedig a hmérsékletbeli különbségek kiegyenlítdése révén a hasznosítható energia folytonosan csökken, tehát az a
;

;

törvény, mely szerint az E. maximumra törekszik, szoros összefüggésben van az energia szétszóródása törvényével, anélkül azonban, hogy
vele azonos volna.
Entropium. a szemhéj befordulása. Legtöbbször a szem köthártyájának trachoma miatt bekövetkez zsugorodása okozza. Néha elfordul
szemhéj görccsel járó szembajok alkalmával, tov.
öreg embereknél olyankor, ha a szemet valamilyen baj miatt sokáig bekötve tartják. Az E. igen
kellemetlen és a szemre káros hatású állapot,
mert a befordult szemhéj pillaszrei a szaruhártyát súrolják és izgatják. A trachomás E.-on csak
operálással lehet segíteni, a más okból ered néha
enélkül is meggyó^TÜ.
Entz, 1. Béla, orvos, szül. Kolozsvárott 1877
márc 10. Egyetemi tanulmányait a budapesti egyetem orvoskárán végezte, 1900. avatták orvosdoktorrá. Hallgató korában az anatómiai és élettani
intézetekben töltött 1—1 évet, amely id alatt pályadíjat is nyert, 1899 óta pedig az egyetem I. sz.
lett).
kórbonctani intézetén mködik, ahol 1907 óta
Entreroches (eátsd: antr'rós), sziklák közé ékelt az els tanársegédi állást foglalja el. 1905—906házcsopoit Waadt svájci kantonban.
ban Schordann-ösztöndíjjalPaltaufhál Bécsben és
;

;

:

;

;

Entresol

m. félemelet, Engelnél Berlinben járt, hogy magát tanulmányaiban továbbképezze. 1909-ben a budapesti m.
Entretaille (firanc, qjtsd: antrtiiy), a rézmetsze- kir. állami gyermekmenhely proszektoi"ává nevezten az a vonal, mely két árnyékvonal közét kitölti. ték ki. 1912-ben egj-etemi magántanári képesíEntretenne (franc, cyted: trt'nfi), valakinek tést nyert. Munkái a kórbonctan és bakterioló^
mulattatása, továbbá eltartása, kitartása.
körébe tartoznak; fbb mvei: A kórbonctan
Entretien (franc, eútsd: antrtíeá), mulattatás, tankönyve (1912); Csecsemkori bUdagancUok
továbbá kitartás.
Über das Vorkommen d. Spirochete paliida sti).
Entrevue (franc, ojtsd: aStirfi), találkozás, rö- E Lexikonnak is munkatársa.
vid tanácskozás.
2. E. Ferenc, orvos, a budai orsz. vincellérisEntrez ! (franc, ojtsd.- tré) a. vcl lépjetek be kola volt igazgatója, kiváló szllész és kertész.
szabad!
Szül. Sümegen, Zala vmegyében 1805 dec 6-án,
En trois (franc, qjtsd: aS troa), oly játékok jel- megh. Promontoron 1877 máj. 9. Orvosi tanulmázése, melyben hárman vesznek részt.
nyait Pesten és Bécsben végezte, azután Batthyány
Entrópia (gör.), a
mechanikai elméletében a Fülöp herceg alsóausztriai uradalmában kapott altesteknek egy függvény által meghatározott tulaj- kalmazást, majd Bouquoy grófhoz Csehországba
donsága. Az E. zérusértékével valamely test akkor ment, de mert hazájába vágyott vissza, ismét
rendelkeznék, ha minden melegét elveszítené, de Batthyány herceg szolgálatába állott s Mezkomámivel a testek ebbe az állapotba nem hozhatók, az romba (\'eszprém vármegj-e) tette át lakását. A
E.-t egy önkényesen felvett normális hmérséklet szabadságharcban honvédforvos volt. Orvosi gyaés normális nyomás által meghatározott kezdér- korlata közben kiváló elszeretettel foglalkozott
téktl számítjuk. Az E. értéke legott megváltozik, a mezgazdaság, a kertészet és szllmvelés gyaamint a test és környezete között hkicseréldés korlati és elméleti tanulmányozásával, evégbl
történik, és kimutatható, hogy midn melegebb faiskolát, kertet és szllt alapított és szerzett
1.

(franc, ^tsd:

astrsaói) a.

Emelet.

h

h

testbl hidegebb testbe
megy át, a két testbl
álló rendszemek E.-ja növekszik. Mivel pedig a
melegebb helyrl hidegebbre magától, azaz minden kényszer nélkül átmehet, míg az ellenkez átmenet csak munkafogyasztással érhet el Clau-

h

:

tapasztalatait a szaklapokban közölte. 1850-ben
az orvosi pályától végképpen megvált s Pestre
helyezte át lakását és kertészetet meg faiskolát
alapított, mely vállalatát 1853. kertészképz iskolával kapcsolta össze. Midnl860. az orsz. magyar

-
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gazd. egyesület a már korábban Budán, a Gellért- moha alatt él gyökláburól (1876)
bivaly garatdéli alján létesült orsz. szöllöiskoía kapcso- és hárzsing-izomzatában elforduló óriási orsólatóban vincellériskolát állított fel, annak élére alaku psorospermia-tnüökrl (1878) Az alsóbbB.-et helyezte. Súlyos szembaja miatt az 1876. rend állatoknál elforduló levélzöld testecskék
évben lemondva, Promontorra vonult vissza nyu- természetérl (1876); JL látMtatlan világról (1881);
galomba. Érdemei elismeréséül a m. tud. akadémia Adatok az Am^ebák finomubb szervezetének ism€1858. levelez tagjává választotta. B. nagyon ter- retéJiez (1886) Három élsdi Ázalékállatkáról. A
mékeny író volt. Önállóan megjelent munkáin Természetrajzi füzetekben a következ értekezései
kívül számos szakismertetö és népies irányú dol- jelentek meg:
szam/)sfalvi sóstavakban él
számosfalvi sóstó néhány
gozatot írt a természettudományi folyóiratokba, gyöklábuakról (1877)
tordai és szamosfalvi sósgazdasági és napilapokba. Az országos gazd. Azalagáról (1878)
egyesület által kiadott Kis Tükör-ben a szöUészeti tavak ostorosai (1883). A nápolyi zoológiai álloés kertészeti részt ö írta, úgyszintén a Korizmics, más Mittheilungen aus d. zool. Station zu Neapel
folyóiratában megjelent: Über Infasorien
Benkö és Morócz által kiadott Mezei gazdaság
könyvének ezekre a szakokra vonatkozó részét des Golfes von Neapel (1884) és Zur naheren
dolgoSzerkesztette és kiadta a Borászati füzete- Kenntniss der Tintinniden (1885)
is.
ket, melyekbl utóbb a Borászati Lapok keletke- zata. A Math. u. Naturwiss. Berichte aus üngarnban: Die Fauna der Kontinentalen Kochsalzzett.
3. E. Géza, zoológus, szül. Mezökomárom- wasser; Einiges über d. Varieren der Infusorien
ban (Veszprém) 1842 márc. 29.; tanulmányait stb. Ezeken kívül a magy. tud. Akadémia kia budapesti kegyesrendi gimnáziumban kezdte adványaiban, a Természettudományi Közlönyben,
s 1862. fejezte be a budapesti egyetemen az or- Állattani Közleményekben s több külföldi folyó
vosi pályát végezte és 1867 dec. 31. orvosdok- iratban még számos más dolgozata is látott naptorrá avatták. Már fiatal korában nagy elszere- világot. A véglényekrl nagy, önálló mimkája is
tettel viseltetett az állat- és növénytan iránt, sza- jelent meg a Kir. Magyar Természettudományi
bad idejét ezek tanulmányozására szentelte 1868 társulat kiadásában Tanulmányok a Véglények
jan. 1. a budapesti egyetemen az állattani tanszék körébl címen. De a zoológia más területére tarmellett tanársegédi állást nyert, mely minség- tozó számos dolgozata is látott napvilágot, milyeben 1869 okt. 28-ig mködött innen a kolozsmo- nek
durványos szervekrl (Erd. Muz. 0. T. Sz.
nostori gazdasági tanintézethez tanárnak nevez- Ért., 1883); Az ember megjelenése óta kiJialt és
ték ki; majd 1873 okt. 16. a kolozsvári egyetem kihalásiak indult emlsökrl (Kolozsvári Orv.
állattani tanszékét nyerte el s itt mködött az Term. tud. Társ. Ért., IV. évf., 3. f.) Az állatok
1888—89. tanév befejeztéig a kolozsvári egye- színe ésamimicry (Termtud. Közi. 1905., német
tem természettudományi karának 1873 74. és nyelven a Math. Naturwiss. Berichte aus Ungam
1878—79. dékánja, 1875—76. pedig az egyetem 24 köt. jelent meg)
hatodik érzékrl (Termtud.
rektora volt; 1889 május 12. a budapesti József- I^özl. 1898)
legegyszerbb állat (u. o. 1906)
;

hegy

;

;

A

;

;

A

A

cím

cím

;

;

A

;

;

;

—

;

;

A

A

megyetem állattani tanszékére hívtókmeg s eminségben a Megyetem rektorává és a vegyészeti

Édesvízi hidra {u. o. Í906). Több éven át (1890—
1897) résztvett a Természettud. Közlöny szers egyetemes szakosztály dékánjává is választót
kesztésében, azonkívül szerkesztette a Balaton
ták. 1901 aug. 19. kinevezték a budapesti tud. tudományos tanulmányozásának eredményei 2.
egyetemhez az állattani és összehasonlító bonc kötetét és a Mveltség könyvtára Élk világa c.
tani tanszékre ny. r. tanárnak, azóta igazgatója kötetét. V. ö. Szinnyei J., Magyar írók Daday,
az egyetemi állattani intézetnek és múzeumnak. A magyar állattani irod. ismertetése (1870—90);
1869 óta választmányi tagja, 1910 óta egyik al- Szüády, A magyar állattani irod. ismertetése
elnöke a Kir. M. Természettudományi Társulat- (1891—1900).
nak, de tagja még több más hazai és külföldi tu
4. E. Géza, ifj., zoológus, szül. 1875 május
dományos társulatnak is a M. Tud. Akadémia 30. Kolozsvárt. Tanulmányait Kolozsvárt és
1883 május 17. levelez s 1890 május 8. rendes Budapesten végezte. 1899 ben középiskolai tatagjává, 1908. a math. és természettud. osztály nári, 1902. bölcsészetdoktori oklevelet szerzett,
elnökévé, 1909. az Akadémia igazgatótagjává vá- 1907. a budapesti egyetemen a protistológiából
lasztotta. 1896-ban III. oszt. vaskoronarendet,1906. magántanárrá habilitálták. 1898— 1905-ig a József
Megyetem növénytani tanszéke mellett volt taa m. kir. udv. tanácsosi címet kapta. Irodalmi
ködését 1868. kezdette meg a Természet-ben írt is- nársegéd, 1905 óta ugyanott az állattani tanszék
meretterjeszt, legnagyobb részben zoológiai cik- tanársegéde, illetve adjunktusa. A véglények és
keivel, ezeket követték a magyar orvosok és ter- a tengeri meg az édesvízi plankton búvárlatával
mészetvizsgálók vándorgylései alkalmából írt foglalkozik. Nagyobb dolgozatai J.áaío A; a Pendolgozatai 1876. megjelent
tordai és számos- dineák ismeretéhez (Math.Termtud. jDrtesít XX.
falvi sóstavak ázalag faunája, mellyel a véglé- köt., 1902.; egyúttal bölcsészetdoktori értekezés
nyekre vonatkozó további becses közleményeinek is) Adatok a Balaton planktonjának ismeretésorát nyitotta meg s egész erejével, minden idejé- ^2; (Balaton tud. tanulmányozásának eredményei
nek felhasználásával kiválóan a véglények tanul- II. köt. 1. részének pótléka, Budapest 1903);
mányozására szentelte magát s e téren nemcsak ha- Tintinnidák szervezete (Bugát-díjjal jutalmazott
zánkban, hanem a külföldön is elismert nevet vívott pályam megjelent a Math. és Termtud. Közleki. Idevonatkozó dolgozatainak egyrésze a kolozs- mények XXIX. köt., 1908. és németül Archív f.
magyarországi
vári Orvos-természettud. Értesítben jelent meg Protistenkunde-ban, XV. köt.)
s ezek nevezetesebbjei a következk: Néhány folyami rákokról (Állattani közl.,VIIL köt. 1909).
;

;

m-
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;

A

;

A

;

;

A
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Rátz Istvánnal közösen fordította, illetve Ismereteinkhez és a hazai viszonyokhoz alkalmazta
Brehm, Az állatok világa X-ik kötetét. Azonkívül
több kisebb-nagyobb dolgozata, ismertetése jelent
meg a Természettud. Közlönyben, Állattani és
Növénytani közleményekben és A Tenger-ben. A
Magyar Tud. Akadémia 1910. levelez tagjává
választotta.

Enucleatio (lat), kiízelés, sebészi mtét,
amely valamely daganat kihámozását, vagy vég-

—

Enyedi

azután kolozsvári unitárius lelkész
és végül püspök lett s felekezetének Erdélyben Dávid Ferenc után egyik legersebb oszlopa. Nevezetesmunkája volt: E^plicationes Locorum Veteris et
Xo'vi Testamenti. ex quibus trinitatis dogma stabiUri sólet halála után adta ki Toroczkai Máté 1598.,
ugy a
majd magyarra fordít\'a is 1619. B
hazai, mint a külföldi írókat soká foglalkoztatta, s
toegész irodalmat hozott létre. E. becses
vábbá egyházi beszédei, melyek kéziratban maradtak hátra. Irodalomtörténetileg még nevezetesebb, hogy neki köszönjük a XVI. sz. egy verses szép históriáját: cüne: Igen szép história sa
Tancredus király leányáról és a királynak titkos
tanácsosáról Gisquardusról. kik között felbonthatatlan szeretet lévén, egymásért halálra adták magokat. Debrecen 1577. A mese Boccaccio egy szép
novellájának átültetése, s verselése a századhoz
képest jó. V. ö. Jakab Elek, a Keresztény Magnított hat évig.

;

mve

mve

tag Ízületben való eltávolítását célozza.
Enucleatio bulbi (lat.), a szem eltávolítására való olyan operálás, amellyel a szemet úgy
fejtik ki a környezetéböL hogy a köthártya és
a szemizmok visszamaradnak a szemgödörben.
Enukleálni rendszerint teljesen megvakult és
emellett fájdalmas vagy feltnen torzító szemeket szoktak, különösen ha ezek olyan állapotban vannak, hogy a másik szemen ú. n. szimpátiás szemgyíiladást kelthetnének. Látásra képes vetben, 1890; Heinrich Gusztáv, Boccaccio élete
szemet többnyire csak olyankor kell eltávolítani, és müvei (Bp^ 1881, Bpestt Szemle 1878).
2. E. István, ref. lelkész és tanár, szül. Nagyha benne az életet veszélyeztet daganat kezd fejbányán 1659., megh. Nagy-Enyeden 1714 aug. 15.
ldni.
Enudatio (lat.) a. m. megmeztelenités, le- Iskoláit Nagyenyeden végezte, majd külföldre
ment, honnan hazajvén, 1688. felsbányai lelleplezés.
Enuinerálá8(lat.)a. m. fólszámlálás, elösorolás. kész, majd nagyenyedi teológiai tanár lett, A
Enonciálás (lat.) a. m. kinyilatkoztatás, ki- kollégium viszontagságai és feldulatása egy ideig
bujdosásba zték, de aztán ismét visszatért hijelentés.
vatalát folytatni. Munkái
De lapsu, peccato et
Enurézis (gör.), 1. Agyhavüelés.
Enveloppe (franc, eútsd: aSv'iop) a. m. levél- causa peccati (2 r., Kolozsvár 1681) De sapienboríték. Így nevezik még azt a vásznat (többnyire tia camis ejusque vanitate Franekera (1685) ; toviaszkosvászon), melyet árúk csomagolására hasz- vábbá két halotti beszéd és Debreczeni Ember Pálnálnak.— Továbbá a. m.
ni felölt katonaság- hoz egy üdvözl vers.
3. E. István, Nagybánya hites jegyzje, majd
nál a régi várakban a fogát eltt szakadatlan övet
képez ellenz-gát, melynek rendeltetése az volt, 1691. fbírája, megírta Erdély történetét magyar
hogy a fogatna nagj^obb távolságra való direkt nyelven, 11. Rákóczi György lengyelországi hadlövöldöztetését lehetetlenné tegye.
E. a mate- járatától Rákóczi bukásáig (1657—60). A munka
igen sok heljrt követi Szalárdi János Siralmas
matikában, 1. Burkoló.
Enveloppes a Jour (franc, ol. husié trcais- magyar Krónikájának eladását s abból némi röparerdi v. wn mica), olyan levelek, amelyeknek vidítésekkel, sokat kölcsönöz. Mindamellett a muncíme nem a borítékra, hanem a boríték alá helye- kába sztt oklevelek miatt, melyek Szalárdinál
zett lapra van írva
a küls borítéknak ez eset- nem találhatók, valamint a Nagybánya táján végbement s csupán itt följegyzett események miatt,
ben átlátszónak keU lennie.
EuTirons (franc, ejtsd raííviroS), környezet, kör- E. müve számottev kútfink közt méltán foglal
nyék.
helyet. Szabó Károly adta ki az Brd. Tört. Adatok
EuTogrue (franc, ^ted: aS Yóg) &.m. az áradat- IV. kötetében 1862., Benk Józsefnek az erdélyi
ban, a hullámban, átvitt értelemben : felkapott, múzeumban lév másolatáról. Az eredeti kézirat
divatos, nagysiker.
lappang v. elveszett.
:

;

b

;

—

;

Envoi (franc,

^tsd: anvoa), a.ra. küldés, ajánlás),

az ófrancia dalok végén egy rövid ajánló strófa,
mely fleg a régi balladákban található.

EuToyé

(franc,

^jted:

anvo^jé)

a.

E Pál, Énekek az Erdélyei veszedelmekrl c

m

Erdélyország viszontagságait
1598—1603. Voltakép nem énekek ezek, nem
m. küldött, költemények, hanem amint a Xni. sz.-ban Roge-

követ,

Ény,

4.

kisk. Bars vm. verebélyi j.-ban, (i9io) 322
magyar és tót lak. ; u, p. Garamlök, u, t. Verebély.

alatt ismeretes
írja le

rius váradi kanonok Carmen miserabile címet
adott a magyarországi tatárjárás történetének,

ugy E. énekei alatt is a valóságban Erdélynek
Enyalios, a régi görögök hitében eredetileg korabeli siralmas történetét kell érteni. E becses
önálló harcisten, a csatában öldökl démon, kinek kútft ismerte már Benk József. 1855. pedig kialakja azonban korán egybeolvadt Aresszel, a adta gr. Mikó Imre az Erdélyi Történelmi Adatok
harc nagy istenével. Néhol Ares fiának mondták. I. kötetében. Azt észrevette mind a kett, hogy a
Etayed. községek, 1. Felenyed, Kisenyed, Nagyegykorú s mind a négy fenmaradt kézirata
enyed.
nem eredeti, hanem csak múlt századi másolat
Enyedi, 1. György, az unitáriusok harmadik De B. egyéniségének meghatározásában találgató
püspöke, született valószínleg Nagyenyeden kérdéseknél tovább nem mehettek. A mimka ere1555., megh. 1597 november 24. Felsbb is- deti fogalmazványa azóta megkerült a budapesti
kolákat Olasz- és Németországban járt s mintán egyetemi könyvtárban, melybl megállapítható,
1574. hazajött, a kolozsvári unitárius iskolában ta- hogy ezen ú. n. Énekek valóságos szerzje Sza-

m

—
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mosközi István, a történetíró, E. csak másolója
lehetett.

E. Sámuel, orvosdoktor, ref. lelkész és tanár,
megh. Nagyenyeden 1671 febr. 14. Tanulmányait Nagyenyeden végezte, azntán külföldre ment, hol 1653. Utrechtben orvosdoktor lett
s visszatért hazájába. Itt, miután elbb iskolata5.

szül 1627.,

nító s lelkész volt, 1664. Nagyenyedre hivták tanárnak. Külföldön létében számos orvosi és teol.
értekezést írt és adott ki. Itthon szerezte Praecepta
morum (Várad 1658) és De liberó arbitrio (Sze-

ben 1665)

c.

munkáit.

Enyedszentkirály (azeltt Marosszentkirály),
kisk. Alsó-Fehér vm. nagyenyedij.-ban, (iQio) 615
oláh és magyar lak. u. p. és u. t. Nagyenyed.
Enyedy Lukács, nemzetgazdasági író és politikus, szül. Szabadkán 1845 márc. 17., megh.
Budapesten 1906 jún. 20. Els nagyobb tanul•

;

mánya

A jelenkori szocializmusról a Budapesti

Szemlében és különlenyomatban is megjelent.
Nevét ez tette ismertté. 1878-ban az ellenzéki
Szegedi Naplót alapította, az els szegedi napi1884-ben függetlenségi programmal képviselnek választották. Mint képvisel nagy ervel küzdött az Ausztriával kötött vámszövetség
megújítása ellen. 1887-ben a Házból kimaradt ós
a hírlapirodalommal foglalkozott, 1890. a pénzügyminisztériumban osztálytanácsos, 1892.miniszteri tanácsos lett, de 1895. onnan kilépett és az
Agrár-bank igazgatója lett. 1896-ban szabadelv
párti programmal ismét képviselnek választották. 1897 dec. 16. a képviselház az
indítványára fogadta el azt a határozati javaslatot, amely
a kormányt a gazdasági önállóság elkészítése
végett autonóm vámtarifa elkészítésére utasítja.
1901-ben a tápéi kerületben választották meg, de
mandátumát a képviselház mentelmi bizottsága
megsemmisítvén, a politikától visszavonult. Az
Akadémia megbízásából E. fordította le Sismondi
Új nemzetgazdászati elvek (2 köt.) c. mvét és
Smith, A nemzetek vagyonosodása c. mvének
lapot.

egy

kötetét.

Enyelg

(észt),

a hízelgbl és játsziból kevert

neme a kedvesnek. A komolyságot, de a gúnyt
nélkülözi, mely a pajzánban már benne van.

is

Enyhít és súlyosító körülmények. A törvény hazánkban a büntetés kiszabására vonatkozással részletes szabályokat

nem ad

;

leírja

a bün-

—

Enyiczke

s csak annyit mond «a büntetések kiszabásánál
figyelembe veendk a bnösség fokára befolyással biró súlyosító és enyhít körülmények)) (89. §).
E részben tehát egyfell a törvény különös részében értékelt körülményekre, másfell a korbeli
etikus felfogásra s az ezt visszatükröztet birói
gyakorlatra kell támaszkodnunk, midn fel akarjuk kutatni az B.-et. E körülmények a bnösség
fokát befolyásolják, következósképen v. inkább
az elkövet személyében v. inkább a cselekményben rejlenek, amihez képest alanyi és tárgyi körülményekre oszthatók fel. így négy kategóriát
:

1. alanyi enyhít; 2. tárgyi enyhít;
alanyi súlyosító és 4. tárgyi súlyosító körül-

nyerünk:
3.

mények.
Alanyi enyhít körülmények pl. a kor, az elhanyagolt nevelés, a testi v. szellemi fogyatkozás,
a jogosult felindulás, a büntetlen elélet, a nyomor, az okozott kár megtérítése stb. Tárgyi enyhít körülmények többek közt: a kár csekély
volta, az elévülési idnagy részének letelte, a sértett bocsánata, az elkövetés szeüdebb volta, a vádlottat a cselekménybl kifolyólag már ért hátrány. Alanyi súlyosító körülmények: az aljas
motívum, szándék megfontoltsága, a magasabb
mveltségi fok, a kezdeményezés, a bizalommal
való visszaélés, a részegség, ha kötelességszegésseljárt, a büntetett elélet stb. Tárgyi súlyosító körülmények az orozva, lopva való elkövetés, a szövetkezés, a sértett tehetetlen volta, a
károsult szegénysége, a közveszólyesség, az elkövetés gyakorisága, a kár pótolhatatlansága stb.
Enyhít körülmények esetében a büntetend cselekményre meghatározott büntetési tétel keretén
belül a legkisebb mérték megközelítend v. alkalmazandó,8úly osító körülmények esetében pedig
annak legmagasabb mértéke közelítend meg,
ill. alkalmazandó. Ha az B. egymást közömbösíti
V. egyáltalán hiányzanak, úgy a Kúria 49. sz.
döntvénye értelmében a középmérték (1. o.) alkalmazandó. Rendkívüli enyhít körülmények esetében a bíróság a büntetési nem legkisebb mértékéig száUhat le s ha ez is túlságos súlyosnak mutatkozik, a legközelebbi enyhébb büntetésnemre
térhet át s ennek legkisebb mértékét alkalmazhatja. Enyhít körülmények esetében halálbüntetés helyett életfogytig tartó, ehelyett pedig 15 évig
terjedhet fegyház, ha pedig rendkívüli enyhít
:

tetend cselekmények törvényes fogalmait, hozzá- körülmények forognak fenn, halálbüntetés helyett
fzi ezekhez a kisebb-nagyobb latitudót biztosító 15 évig terjedhet, életfogytig tartó fegyház hebüntetési tételt s néhány irányító elven kívül a lyett pedig legkisebb mértékben 10 évi fegyház-

nem korlátozza a törvényes keretek között
való szabad mozgásban. Megállapítható azonban,
hogy nincs büntetend cselekmény, melyet sajátos körülmények ne jellemeznének és pedig oly
körülmények, melyek a cselekménybl ered bnösséget
szemben egy hasonló cselekménybl
mennyiségileg ne váleredt másik bnösséggel
toztatnák, azaz majd emelnék, majd csökkentenék. Ezeket a bnösséget csökkent v. emel, a
cselekménnyel elkövetett jogsérelmet enyhébb v.
súlyosabb színben feltüntet, a jogrend és közbírót

—

—

meg (Btk. 91., 92. §.).
Enyhít orTosszerek azok, amelyek különösen

büntetés áUapítható

fájdalmakkal járó betegségeknél a fájdalmakat,
habár ideiglenesen is, szüntetni tudják. Ilyen elssorban az ópium és annak hatóanyaga a morfin,
valamint a kodein is, habár kisebb mértékben. Ilyenek továbbá az antipirin, antifebrin, fenacetin,

a szalicil-preparátumok (aszpirin) hely beiig alkalmazva a kokain, novokaín, orthoform stb.
Enyiczke, kisk. Abauj -Torna vármegye kassai
j.-ban, (1910) 1074 tót és magyar lak., gr. Zichy;

v. ersebb megzavarását elidéz féle kastély, melyet gr. Wesselényi Ferenc nádor
nagyobb veszélyt teremt körülmé- 1658. épített apácakolostor, vasúti állomás, postanyeket nevezi az irodalom és törvényhozás B.-nek. és táviróhivatal. A bujdosó kurucok itt legyzték
Btkvünk nem sorolja fel ezeket a körülményeket Spankau hadát. L. még Eperjes enyiczke.

béke gyengébb
és kisebb v.

;

-

Enylngr

Enying, nagj'k. Veszprém vmegye
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E.-i j.-ban,

-4144 magyar lak., a járási szolgabírói hivatal széke, járásbiröság, telekkönyv, adóhivatal,
takarékpénztár, hitelszövetkezet, vasúti állomás,
posta- és táviróhivatal.
(1910)

—

Enyv

Vigyáznak arra, hogy a fzés a kellnél tovább ne
tartson, mivel igen hosszú ideig foljlatott föíós
az E. ragasztóképességét csökkenti. Az E.-oldathoz gyakran dezinfekciós szereket, pl. karbolsavat v. szalicilsavat tesznek, hogy az E.-et
a rothadás ellen védjék. Az E. fzésénél rossz
szagú gázok fejldnek, amelyek elvezetésérl

Enyingi Török, 1. lörök.
Enyo, görög hareistennö, Ares ni mása, kinek
alakja a rómaiak képzeletében Beüomvcd (1. o.) gondoskodnak. Az E. -oldat elpárologtatására célszer vákuumkészülékek szolgálnak, amelyek
egyesült.
Enyv alatt azt a kemény, rideg, többé-kevésbbé szerkezetre nézve alig különböznek azoktól, meáttetsz, színtelen vagy színezett anyagot értjük, lyeket a cukorgj'árakban használnak. Az E.-oldamelyet az E.-et szol^tató állati hulladékokból, tot belül ólomlemezekkel bélelt kádakba eresztik,
ú. m. porcokból, csontokból, borból stb. vízzel melyeket rossz melegvezetókkel vesznek körül,
való fzés útján nyernek. Az E. ezen anyagok hogy az E.-oldat lassan hljön itt leülepednek
állományával hasonló összetétel: lényegében azok a tisztátalanságok, melyek az E.-oldatban
véve glutinból. egy nitrogéntartalmú vegyületbl úsznak. A megtisztult, még forró E.-oldatot elbb
zsírral kikent formákba, azaz hosszú, keskeny
áll hideg vízben felduzzad, forró vízben oldódik
ez az oldat lehtve puha, ruganyos tömeggé der- faládákba öntik, melyekben az E. 12—18 óra alatt
med meg. mely beszáradva keménnyé, rideggé kocsonj'ává dermed ezt megnedvesített késsel a
lesz. Az E. oldata kitünó ragasztószer. Megkü- ládák oldalairól leválasztják, kiöntik, s flnom drótlömböztetünk közönséges v. csoní-E.-et (gelatine) tal vékony (6 7 mm.) lemezekre szelik. Ezeket
most egy vékony, nedves pengével keresztirányés porc-E.-et (chondrin).
A gondosan megtisztított E. (a gelatine) csak- ban oly nagyságú darabokra metszik, aminkben
nem színtelen, áttetsz, üvegszerüen rideg és az E.-t a forgalomba szokták hozni, s \é^ rámákszagtalan, alkoholban és éterben oldhatatlan. Az ban kifeszített hálókon v. a szabad levegn, v. küE.-et ragasztásra (asztalos-E.) használják. Ra- lön szárító kamrákban óvatosan kiszárítják. A meggasztóképessége miatt a kalap gyártására, a szárított R-lemezeket meleg vízbe mártott kefével
;

;

:

—

posztó csinozására (appretálására), a papír enyve-

kifényesítik.

zésére, gipszformák készítésére, anatómiai készltményetíe, a könyvnyomtató hengerek készítésére, a legjobb E.-et, a zselatint pedig a fotogra-

n. Csont-E. Ezt az E.-et csontokból készítik.
csont-E. gyártását rendszerint a csontlisztnek,
szuperfoszfátnak, spódiumnak stb. gyártásával
szokták összekötni. A csont-E. készítésére háromféle mód van. 1.
Arcét eljárása. Az aprított csontot vizet tartalmazó vaskazánokban
gzzel fzik. A nyert E.-oldatot úgy dolgozzák
fel, mint a bör-E.-et. A maradékok szuperfoszfátot adnak. 2. A csontok zsiradékját vízzel kifzik
és a zsírtalanított csontokat 2 légköri nyomással
a teljes megpuhulásig fzik. Az így nyert E.-ol-

fálásnál (száraz lemezek, króm-E.), a kelmefestészetben, a fzésnél, meg a gyógyászatban rossz
ízú és kellemetlen szagú gyógyszerek számára
való kapszulákra, flnom szövetek appretálására,
angol tapasz készítésére, mvirágok alakítására,
papirosok és papíráruk mázolására, pirulák bevonására, üvegpapiros készítésére és sok más célra
alkalmazzák. A kereskedelemben elforduló E. -be
gyakran ólomeukrot és szódát, cinkfehéret, krétát
stb. kevernek. Köbii E.-nek nevezik azt az E.-et,
amelyet klórmésszel fehérített prébl készítettek.

Orosz

V.

fehér E. kénsavas ólommal, ólom-

cinkfehérrel stb. átlátszatlanná tett E.
Míg a közönséges E. -oldat csakhamar elromlik,
addig a különleges módon készített úgynevezett
folyós E. eltartható.
Az E. gyártása két részbl áU 1. A nyersanj'agnak- elkészítésébl, 2. a tulajdonképeni E.-készítésböl.Megkülönböztetnek a) bör-E.-t,6> csontE.-etés c>hal-E.-et.
I. Bör-E. A br-E. gyártására fleg a brgyárakban nyert, még nem cserzett brhulladékok szolgálnak. Ezeket a hulladékokat a tisztátalanságoktól (hús-, vér-, zsirréfehérrel,

:

—

:

A

U

vákuumkészülékekben bepárologtatják s
végül úgy készítik el, mint a bór-E.-et. 3. A mosott és aprított csontokat híg sósavval (v. híg kénsawal) néhány napig áztatják. A sav kioldja a
csontok feványi részeit, s az E.-et szolgáltató porcállomány visszamarad. Ezt mosás után mészvízbe
fektetik s újabb mosás után vízgzzel fzik. További eljárás mint fent. A sósavas oldatból mészdatot

tejjel kiválasztják

az értékes foszforsavat.

A

zse-

juhpörékbl és sósavval felbontott csontokból úgy készítik, mint a többi E.-et, csakhogy
válogatott nyersanyagot használnak hozzá és gondosan megtisztítják. Ujabban az B.-gj'ártás körül
néhány javítás törtónt. így a nyersanyagnak tölatint

kéletesebb tisztítására a kéndioxidot használják,

meg, hogy mésszel a nyersanyagban lev zsírt benzinnel extrahálják
kezelik s utólagosan vízzel alaposan kimossák, (csontzsír), az E.-oldatot csontszénen szrik s
amit úgy végeznek, hogy a hulladékokat füzfako- vákuumkészülékekben párologtatják be. Az E. önsarakba rakva, folyóvízbe akasztják, v. pediglen tése (vájása helyett) szintén javításszámba megy.
külön mosókészülékekkel mossák. Ezeket a moIII. Hal-E. Ide tartozik a vizahólyag, azaz küsott brrészeket mármost kettsfalu üstökben gz- lönböz (Acipenser, Polynemus, Sylums, Gadns,
zel vagy közvetlen tüzelés segítségével, újabban Pimeladus, Otholythus stb.) halak úszóhólyagának
nyomásra berendezett kazánokban vagy vákuum- bels húsos és edénydús bre, melyet hosszában
készülékekben vízzel vagy csak gzzel megf- felhasítanak, a vértl megtisztítanak, vízzel kizik. Fzés közben a folyadék felületén különböz mosnak, deszkákra szögeznek s a napon kiszárítisztátalanságok (mész, szappan, fehémyék stb.) tanak. A tulajdonképeni hal-E.-€t bizonyos tengeri
gylnek össze, amelyeket merkanállal leszednek. állatoknak E.-et szolgáltató állományából k^zíszektöl), azáltal

tisztítják

Enyvbogyó
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azonban undorító halszaga
; ennek az E.-nek
van, mely alkalmazását hátráltatja. A vlzahólyag
fehér áttetsz, szarunemü, szívós, szagtalan és
ízetlen hártyákból áll, melyek hideg vízben felduzzadnak, forró vízben és borszeszben feloldódnak, lehlve kocsonyát képeznek. A vizahólyagnak számos válfaja van, amelyeket azon alakja
szerint,melyben a kereskedelemben elfordul, származása és minsége nyomán osztályoznak. Készítenek mesterséges vizahólyagot is, juh, kecske

tik

—

Enzersdorf

2. E., a fonó-szöv iparban. Fonalaknak és
szöveteknek enywel vagy enyves anyagokkal
való telítését végzi, amely ha l^cfonalak telítésére szolgál, irezögépnek is neveztetik. L. Gyapjúszövés, Pamutszövés.
Enyvfestékek, azok a használatra kész, fleg

való bevonófestékek, amelyeknek
ragasztó anyaga növényi vagy állati enyv, festékje pedig többnyire természetes vagy mesterséges ásványi avagy lakkfesték. Ezeket az E.-et
és egyéb áUatok belébl ide tartozik Róhat «Ich- a fest (szobafest) rendszerint közvetlenül haszthyoeolle fran^aisew-je is, egy preparátum, melyet nálat eltt frissen keveri, mivel az enyv könnyen
•vérflbrinnek kénsavval való kezelése s azután romlásnak indul és el nem tartható. Ujabban
híg lúggal való felduzzasztása útján készítenek. A azonban oly állati, hidegen oldható, poralakú lemevizahólyagot (Ichthyocolla) az erjedési iparágak- zes enyvkészítményeket is hoznak a forgalomba,
ban (sör, bor, pezsg, ecet, likr) tisztító szerül, a amelyek hosszabb ideig is elállnak.
gyógyászatban az angol flastrom készítésére, a
Enyvíürd. Rendesen csak részleges fürdkháztartásban a kocsonyák készítésére használják. ben, 15—20 gr. asztalosenyvl 1. forró vízben oldva,
Qimimival keverve a selymet fényesítik és ke- fagyás, idült fekélyek stb. ellen. Jobb az enyves
ményítik vele, csinálnak belle mesterséges üveg- ecsetelés, pl. az ünna-féle cink-enyvvel. Egész
gyöngyöket, ragasztásra stb.-re is szolgál.
fürdben (V2— 1 kg. enyv 1—1 V2 hl. vízben) részobafestésre

;

Enyvbogyó

(növ.), 1. Fagyöngy.
gebben brbajok, reuma, viszketés ellen volt haszEnyvcukor, 1. Amin ecetsav.
nálatos.
Enyvképz anyagok, miuk pl. a glutin ós
Enyves alap, enyvlébl és hegyi krétából készül pép, amelyet ecsettel fára v. egyéb alaj)- chondrin, szénben szegények, ellenben nitrogénanyagra oly célból rakunk vékony rétegben föl, ben és oxigénben gazdagabbak, mint a fehérjék.
hogy ozt az alapanyagot alkalmassá tegye a fesEnyvnyomáa. Husnik J. prágai tanár találmánya úgy készül, hogy kromátzselatin lapok negatésre, aranyozásra, ezüstözésre stb.
Enyveshát. Apró, gyorsfotografálással készült tív alatt, szakonként, szónben vagy a hálós módarcképek, melyeknek hátlapja felragasztás céljá- szerben a világos részektl megfosztatnak, azután
horganylemezre kellleg reáersítve, kefével és
ból be van enyvezve.
ketts krómsavas só segélyével hidegen tökéleEnyveske (növ.), 1. Viscaria.
Enyveszt, az enyvezésnél használt szorító csa- tesíttetnek, mely mvelet alatt a világos részek
var neve. Van fából és vasból. Legjobbak az föloldva mélyíttetnek és pedig úgy, hogy ezáltal
amerikaiak, melyekkel gyorsan szoríthatni. L. a könyvnyomó sajtóban az ily módon készült
képek, rajzok nyomtathatók. Az E. a cinkográCsavarszorító.
E. lap v. léc, 1. Tobzás.
Enyvezés. Fontos a fa B.-e. Úgy történjék, flától annyiban különbözik, hogy olyan nehogy a részek érintkez fölületein lev alkotó ele- hezebb képeknél, melyeknek maratása a cinko;

—

mek (rostok) legalább is oly szorosan kapcsolódjanak, mint a természet tette a rostok között.
Szoros érintkezést a két munkadarab fölületei
között csak úgy létesíthetni, ha e fólületeket fogasgyaluval föl borzoljuk, megfogazzuk. Bnyvrétegnek nem szabad a két érintkez felület
között lenni, mert akkor az E. nem tart. Legjobb
a hideg E., amelynél az enyvlé fölkenés után
meghl és aztán szorításnál fölrakott ersen meleg tobzás (Zulage) megint fölmelegíti, folyékonynyá teszi. Fontos a hideg E. furnirozásnál. L. még

—

2 napot igényel, az E.-nál e mveperc alatt megtörténik. Az ily módon
készült eny v-klisék 50,000 nyomást is kibírnak
a könyvnyomó sajtóban.
gráflánál 1

let

2—5

Enyvszappan, 1. Szappan.
Enz, 130 km. hosszú baloldali mellékfolyója a
Neckamak, a Fekete-erdben ered, elfolyik Wild-

bad látogatott fürdhely meUett, fölveszi a KisE.-et, Pforzheimnál pedig a nálánál jóval hosszabb
és szintén a Fekete-erdben ered Nagoldot, lejebb a Wirmet, elhalad a bietigheüni szép viaduktus alatt és Besigheimnél torkollik. Halakban igen
Gyapjúszövés, Pamutszövés.
Enyvez gép, 1. a faiparban. Az enyvez ba- gazdag, de hajók nem járhatnak rajta. Faúsztakokkal való eljárás széles és hosszú lapok furni- tásra használják fel vizét.
rozásánál nehéz és lassú. Ez okból már mintegy
Enza, 112 km. hosszú, jobboldali mellékfolyója
30 óv óta helyettesíteni igyekeznek a bakokat a Pónak az etruszk Apenninokban ered, Reggio
külön erre szerkesztett gépezetekkel. Nagy bútor- és Parma között határul szolgál és Brescello fölött
gyárakban kiváló elsbbsége van ezeknek az E.- torkollik.
eknek, amennyiben 2"8 m. hosszúság és 1-2 m. széEnzeli (Anzeli), a kikötje Rest perzsa válességig három szorítósróflal enyvezhetni oly rosnak.
Enzersdorf, 1. (Groszenzersdorf), közigazganyomás mellett, amelyet bakoknál el nem érhe;

tünk. Fumirokból való székülések és az ú. n.
kompenzációs fa gyártásánál 6—10 lapszakaszos
víznyomású és gzftés sajtókat használnak.
Ezek termelképessége kiválóan nagy, amennyiben 15p.-enként5— 9 drbot(l*5 m.Xl m- is) enyvezhett;i.

pelhet.

Itt

tási járás Alsó-Ausztria florisdorfl kerületi kapi-

—

tányságában, (1910) 14,484 lak.
2. E. v, Gross-E.,
város és az ugyanily nev járás székhelye, 11
km.-nyire Bécstl, a Duna balpartján, Lóban szigettel szemben, (i9io) 2219 lak., gabonakeresazonban csak kazeinenyv szere- kedéssel, Béccsel viUamos vasút köti össze. Az
aspemi ós wagrami csatákban fontos szerepe volt.

—

Enzheim

—

3.

E.

am

Enzio
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Gebirge v. María-E., falu Baden alsó-

ausztriai keriileti kapitányságban, a Fischa mellett, (1910) kb. 1600 lak. Uöi. Ciliéi Ulriktól alapított ferencrendi kolostorral, jelentékeny szUternieléssel ; látogatott nyaralóhely. Közelében
emelkedik a regényes és költök által megörökített
Lichtenstein vár romja ; vele szemben a Liechtenstein hercegi család új kastélya.

III.

Szerves amidokat ammóniává bontó E.

(pl.

ureáz).

IV. Alkoholos erjedést okozó B. (zimáz).
V. Oxidáló E. (oxidázok).
VI. Redukáló B. (reduktázok, hidrogénázok).
A E. száma napról-napra szaporodik, ma már
hajlandók vagyunk az él sejtnek minden kémiai
hatását sajátos E.-nek tulajdonítani, még akkor
Enzheim, falu Alsó-Elszász német birodalmi is, ha eddig a megfelel E.-et nem is sikerült elkerületben, 12 km.-nyire Strassburgtól, vasút mel- állítani. Az E. nemcsak kémiai bontásokat okozlett, (1910) 720 lak. 1674 október 4. Turenne francia hatnak, de valószín, hogy az él sejtben végbeszintéziseket is E. okozzák. Az B. sokszor
vezér itt a Boumonville vezérlete alatt álló császári hadakkal megütközött, de a csata eldön- csak bizonyos hatásokra képzdnek az él sejtek-

men

ben hatástalan anyagból. Ezeket a hatástalan
Elnzimek (enzymek), olyan élettelen szerves anyagokat 2rimo^é«-eknek nevezik.
Az E. az erjedési iparokban, a tej és termékeianyagok, amelyek sajátos hmérsékleti határok
között bizonyos kémiai folyamatokat közvetítnek. nek feldolgozásában, a szappangyártásban, gyüKémiai hatásuk az E. fajtái szerint nagyon külön- mölcsszörpök és kocsonyák készítésében beíses
böz de közös jellemvonásuk, hogy aránylag kis segédeszközök, az áUati és emberi szervezet
mennyiség enzim nagy hatást okozhat. Igypl. 1 g. emésztési mveleteiben pedig pótolhatatlan szereinveHáz 200,000 g. nádeukrot alakíthat át szóll- pet játszanak, mert az emésztési nedvek a tápláés gyümölcscukorrá. Az E. közelebbi összetételét lékban foglalt keményítt, cukrot, fehéijét és
nem ismerjük, mivel azokat még eddig kétséget zsírt csakis a megfelel E.-kel dolgozzák fel olyan
kizárólag tisztán elóállitani nem sikerült. Saját- anyagokká, melyeket a szervezet átsajátíthat. Az
ságaik a fehérjék legtöbb sajátságaihoz hasonlók, egysejt gombák és baktériumok összes életm-

tetlen maradt.

;

de a fehérjéktói lényegesen megkülönbözteti
hatóképességük, miért is sokszor aktiv fehérjéknek is nevezik. Hatóképességüket különféle kémiai behatások következtében, vagy magas hómérsékleten (70—80" C.) véglegesen elveszíthetik,
miként az él sejt életét. Ilyenkor azt mondják,
hogy az E.-et megölték.Valódi E.-et eddig csak az
éló sejtek vagy szerveztek hoztak létre, mesterséges úton eddig enzimet létrehozni nem sikerült.
A különféle B. közt vannak olyanok, melyeket
bizonyos szervek sajátos ingerl hatásokra képeznek és választanak ki, Uyen pl. a nyálmirigy
váladékában elforduló^fyaZín; az ilyen E.-etszekréciós E.-nek is nevezik. Az E.zöme azonban nem
sajátos szervekben képzdik, hanem az él sejtekben a szükséglethez mérten. Ezek az él sejtek
anyagcseréjét közvetítik. Ezeket néha transzhkádós B.-nek is nevezik. Vannak B., melyek az él
sejtbl könnyen kiszivárognak és oldatukból elállíthatók mások pedig az él sejtból el nem távolithatók, hanem csak akként állíthatjuk el,
ha a sejteket szétszaggatjuk és magas nyomással
a sejtnedvet kipréseljük. így állították el a
szeszes erjedés enzimjét, a zimázt (1. o.).
A jelenleg ismert E.-et hatásuk alapján következ osztályokba csoportosíthatijuk
I. B., melyek összetett szerves vegyületeket
egyszerbb vegyületekre bontanak a megbontott vegyületek kémiai minsége szerint megkülönböztetünk
I. szénhidrátokat bontó E.-ket, mink pl. az
:

;

:

amiláz

neve

(régi

:

diasztáz), citáz, glikáz,
:

:

;

;

:

;

:

;

Enzym,

1. Enzimek.
Enzymoidok, 1. Gytoxin.
Enzio (a német Heinz, a. m. Heinrich

olasz
névalakja), Szárdinia-sziget királya, n. Frigyes
német császár és olasz király természetes fia,

1220 kör., megh. 1272 márc. 1-é. Lanzia
Bianca palermói hölgyet tartják anyjának. Sza-

szül.

t

nagyon megkasztott mása volt atyjának, ki
szerette és kivel részt vett 1237. a cortenuovai csatában. 1238. nül vette Visconti Ubaldo-nak özvegyét. Adelasiát és ezen (csak rövid ideig tartó)
házasság révén igényt emelt több szardíniái grófságra ; ugyanekkor (1243) atyjától a szardíniái
kir. címet és az olasz helytartói méltóságot kapta.
Ezóta zsoldos hada élén erélyesen harcolt a guelfek
és pápák ellen és az egyházi átok dacára elfoglalta
az anconai markot és Ferreirát. 1241-ben a hajón
a lyoni zsinatra siet bíborosokat tengeren elfogta
és a fpapokat ezüst láncokra verve vitette Apuliába fogságba. Mint költó és dahiok is vívott ki
nevet. 1249 május 26. a bolognaiak a Fossalto
partján vívott ütközetben elfogták és Frigyes

mai- esdeklóse és fenyegetései dacára többé szabadon nem bocsátották. Fogságának keserveit
megosztotta vele a monda szerint szeretje, Viadogola Lnicia, kitl, a hagj'omány szerint, Bentivoglio Enzio született,a Benti vogUo-család törzs-

invertáz (régi neve invertin), láktáz ; 2. fehérjéket bontó E.-et, mink npeptáz (régi neve
pépszín) és iriptáz (régi neve tripszin)
3. zsírt
bontó E.-et, melyeket íipáz-oknak neveznek.
II. Oldott anyagokat megalvasztó E.
ilyenek
1. a tejet megalvasztó E.
2. a vériepény képzdését okozó E. 3. az izom ú. n. halálmerevedését okozó E. 4. növényi nedvek, különösen gyümölcsnedvek kocsonyásodását okozó K(pektázok).
táz,

ködését ma sajátos B. mködésének minsítik.
Egyes tapasztalatok azt a feltevést támogatják,
hogy a baktériumok mérgez anyagai az ü. n.
toxinok is, és a romlott húsfélékben képzdött
ptomainokis E.-hez hasonló természet anyagok.
V. ö. Sigmond E., Az E.-rl (Term. Tud. Közlöny
LXXXn-LXXXin. Pótf .) Greeti- Windisch, Die
Enzime. L. még a Diasztáz-TÓl szóló irodalmat.
Enzimológia, az enzimek (1. o.) tana.

Más monda szerint két barátja egy üres
hordó felhasználásával kisértette meg B. kiszabadítását, de az rök észrevették E.-nak a hordóból
kicsüng fürtjét és letartóztatták. A bolognai SanDomenico templomban utóbb síremléket emeltek

atyja.
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Eoliippus, 1. Hyracoth&riwn.
Eo ipso (lat.) a. m. önmagától, éppen

sírja fölé. Költeményeibl csak töredékek maradtak reánk. Enzio sorsát több költ énekelte meg:

azáltal,

Raupach tragé- annálfogva.
diát írt róla, Dulk
Eolbarlang, 1. Ailos.
dalmvet. V. ö.
Eol hangnem (aeoli modus, aeolius), L EgyGrossmann, Kö- házi hatignemek és Görög zene.
nig B. (Götting.
Eolhárf a, légáramban önként zeng húros hangszer. Áll egy 8
12 dm. hosszú hangszekrényböl,
1883); Bladns,
König E. (Breslan melyre 6 10 v. több bélhúr van feszítve. Legcél1884) 1. Schirr- szerbb, ha a húrok nem egyforma vastagságúak
macher és Win- és
bár lazán feszítve, hogy könnyen megszólalkelmann mono- janak
egy közös hangra vannak hangolva fegraíiált a Hohen- szültségük akkor különböz. Léghuzamos helyen,

—

;

—

—

—

:

keskenyre nyitott ablakok között, az áthúzódó
felállított hangszer húrjainak
m. a végtelen, a mindegyikét, valamely, a húrnak harmonikus parkabbalisztikus fi- ciális hangjában szólaltatja meg. A légáram vállozófiában Isten tozó erejével a harmonizáló hangok ereje és maneve.
gassága is változik. A hatás gyönyörködtet. Régi
Enzootia (gör.), hangszer, melynek feltalálója ismeretlen. Kircher
állatoknak bizo- Anasztáz jezsuita volt az els, aki a hangszert lenyos vidékekre v. írta (1673). L. még Aiiemokord.
helységekre szoEoli közetek a. m. leveg porából keletkez
rítkozó tömeges kzetek. A szól ugyanis azáltal, hogy vulkáni hamegbetegedése,
mut és homokot nagy távolságokra hurcol és szélmeljre a talajvi- csendes helyen rak le, alkalmat szolgáltat bizoszonyok, a víz és nyos tufák képzésére, úgyszintén buckák és hoa kúma vannak mokzátonyok keletkezésére. A lösz is eoli kzet.
staufokról.

Enzóf

(gör.) a.

hatással. Lásd J!Z-

pl.

áram a függélyesen

L.

Leveg geológiai mködése.

Eolin {aeolodion v. aeolodikon, klavaeoline), réE. o., a latin gibb faja a manapság már nagy tökélyre emelt
ex officio vagy ex fiszliarmxmikának, mely e téren minden tökéoffo rövidítése, a. letlenebb szerkezet vetélytársát jóformán leszom. kötelességsze- rította. Régebben szélharmonikának is nevezték.
rüleg, hivatalból. Billentys hangszer két lábitóval ellátva, mely a
Eobanus Hes- hangszer belsejében elhelyezett fúvókészléket
sus, humanista, 1. szabályozza. Terjedelme 5—6 nyolcad s billentyzete a zongora sorrendje szerint van elhelyezve.
Hesstis.
Eocén (gör., eos Tökéletesebb alakban legelször Eschenbach (1800)
utána
a. m. hajnali pír, hamburgi toronyr készített egy ilyet, s
kainos a. m. újko- nyert nagyobb elterjedést.
Eollpila (Eol-lahda, Aeolus labdája), a legri), a geológiai harmadkor alsó szek- régibb gzgép, melyet a kiáramló gzsugár visszalotjárvámjok.

Eoíon.

ciója.

E megnevezést elször

nálta Principles of geology
kájában. L. Harmadkor.

Eodem
tend)

a.

(lat.,

die,

1832. Lyell hasz-

cím

alapvet mun-

mense, anwo-val kiegészí-

ható ereje hajt. Alexandriai Heron írta le, kb. Kr.
e. 120-ban. Az E. csúcsos csapokon forgó üres fémgolyó (1. az 1. ábrát), melyre a forgó tengelyre
merleges sugarak mentén két v. több, a végén

m. ugyanazon (napon, hónapban,

évben).

Eof on (eophon,gör.), oly mszer, mely hajókon arra szolgál, hogy a leveg által közvetített hangjelzéseket felfogja és azoknak
irányát, viszonyítva a hajó irányához megmutassa. Az B. (1. az ábrát) egy magasan,
a legfelsbb fedélzet fölé, a szabad levegbe
felemelked tölcséres hangkeresbl A áll,
melybl 2 hajlítható cs a hangokataz alant,
(2£i
<^^
a parancsnoki hídon v. egy kabinban lev
B
figyel
egy
füléhez
vezeti.
megfigyel
2. ábra.
1. ábra.
Eolipila-forrasztólámpa.
kéziker ók G segélyével addig forgatja a
Heron eolipilája.
hangkeresöt, míg a hangokat mindkét fülével egyenl ersen hallja. E helyzetben egy nyíl, zárt csövecske van hozzáforrasztva. A csövek olfelett a hangkeres- dalt, a tengelyre merleges irányban meg vannak
mely egy beosztott korong
vel együtt forog, pontosan megmutatja a hang- fúrva, úgy hogy a fúrások mind egy irány felé forjelzések érkezési irányát. Vízalatti hangjelzések duljanak. A golyóba vizet öntenek s ha ez lámpa
fölött felforr, a gz a csövek oldalnyílásán kifelfogására más E.-szerü mszer szolgál.-

B

—
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áramlik, és visszaható erejével a golyót gyors for- vábbra is Londonban maradt. Midn 1777. Fran(L. Segner-kerék lurbina.) E. név- ciaországba visszatért, a kormány parancsára ni
veljelölnek egy forrasztó-lámpát is. Ennek lángja ruhát keUett viselnie, valószínleg azért, nehogy
egy fölötte elhelyezett fémes edényben lev bor- egy magas áUású londoni nt, kivel bizalmas viszeszt melegít, melynek gze hajUtott fémcsövön szonya volt, kompromittáljon. 1783 óta Londonát a lámpa lángját vízszintesen éri és forró, he- ban élt és ni ruhát viselt haláláig. Munkái:
Loisirs du Chevalier d'É. cím alatt jelentek
gyes lánggá alakítja (1. a 2. ábrát).
Eolisz (gör. Aiolis, lat. Aeolis), ógörög tarto- meg (Amsterdam, 1775, 13 köt.). Emlékiratai
mány, a mai Kis-Ázsiának ÉNy.-i partvidéke, (Mémoires) víúódiak, de megbízhatatlanok. V. ö.
meljmek fels része régebben Troashoz, alsó Broglie, La diplomatie secréto de Louis XV. (Paris
része Mysiához tartozott, kereskedésérl és föld- 1880, 2 köt.); Neuer Pitaval (21. köt.); Hornjének termékenységérl híres, lakói az aiolok berg és Joitsselin, E., his life and times (London
(eolok). Az itt alapított városok közül tizenkett 1911).
Eonok (gör. cáon, lat aeon), gnosztikus felfogás
alkotta az eoliszi szövetséget; ezek a következk
erk, melyek az elrejtett istenKyme, az itáliai Cxmiae anyavárosa; Larissa, szerint azok az
Atameus. Pitane az eleai öböl mellett, Grynium, ségbl kiömlöttek (emanatio) s a vüág teremtéMyrina, Aegae, Temnns, Neontiehos végre Cilla, sét, fejldését, megváltását intézték. Isteni erejök
Aegiroessa és Smyma, mely utóbbi késbben a abban a mértékben csökken, a mint az istenségtl
szövetségbl kilépett. E városok Kané hegy fo- távolodnak. Átvitt értelemben a nagy világborkán, az ú. n. PanaeoUmnban tartották szövetsé- szakok, óriási idközök, ebben az értelemben használja pl. Hermán Ottó, A magyarok nagy sfogges üléseiket.
Eoli-szigetek, 1. Lipari-szigetek.
lalkozása c, mvében.
Eolit-kor, L Eolitok, Kkor.
Eophon (gör.), 1. Eofon.
Eolitok (a görög eos a. m. hajnal és liihos
Eordaea, ókori neve Makedónia egyik vidéösszetételébl) névvel jelölik s az ember kének, mely Emathia, Orestis és Lynkestís
a. m.
legsibb eszközeinek tekintik azokat a már har- között terült el állítól^ a paionok lakták, akimadkori rétegben föllép köveket, amelyeken ket I. Perdikkas, Makedónia királya igázott le.
használat nyomainak tekinthet törés, zúzódás, rómaiak idejében fontos hadi út vezetett itt kekopás látható, anélkül, hogy a knek szándékos resztül.
megmunkálás útján keletkezett formája lenne.
Eos (lat. Aurora), az antik mitológiában a hajIlyen «atypikus» szerszámok a paleolit-korban nalpír megszemélyesítje, Hyperion titán (a. m.
Í3 elfordulnak, de sajátképen csak azokat jelö- napisten) és Theia leánya, HeUos (a Nap) és Selene
lik eoüt névvel, amelyek a rétegekben való el- (a Hold) nvére, ki Astraiostól a szeleket (Zephyfordulás szerint a paleolit-korszakot (régibb k- ros, Notos, Boreas, Argestes) és a csillagokat (elskor) megelzik; fleg a harmadkori rétegben sorban a hajnalcsillagot) szülte. Ragyogó bájú,
lelteket.
rózsás ujjú, rózsakoszorúval díszes fiatal leányEol-labda, 1. Eolipüa.
nak képzelték, ki a Napot megelzve
az si
Eelok, 1. AicHok és Eolisz.
felfogás szerint gyalog, majd utóbb szárnyasán,
Eolotropizmns, a bizmut azon sajátsága, hogy repülve, vagy lovagolva, ietóieg négyes fogatermoelektromos tulajdonságai a mágnesi mez- ton ülve
halad az égi pályán. E. mítoszainak
ben megváltoznak.
alaphangját az istennnek szép inakkal sztt s
Eol versmérték, olyan daktilikus, vagy logaédi gyorsan végzd szerelmei adják. így belészeret
ritmusú sor, melynek els (eredetileg spondens) a szép Tithonosba, kit halhatatlanná tesz, de ellába csak bevezetésül (bázis) szolgált, s azért ké- felejt számára Örök íQuságot szerezni s ezért hasbb tetszésszerinti mérték lehetett, az igazi marosan kiábrándul belle, mikor öregedni kezd
ritmus pedig csak a második lábbal nyílt meg és (ebbl a viszonyból fakad Memnon (l. o.), kinek
innentl végig (legalább az utolsóeltti lábig) korai halálán E. szüntelen kesereg s könnyei hartiszta daktilusokban pergett le. Sappho és az eol matként hullanak a földre). Belészeret továbbá
költök éltek vele.
Orionba, kit erre a féltékeny istenek megölnek.
Éon de Beanmont (^tad: eoS dö bomoS), Charles Kephalos (1. o.) is egyik sokat emlegetett kedvese.
Oenevieve Louis Auguste André Timofhée cC, álEosander, Jo/ianíi Friedtich, von Godhe báró,
talánosan ismertebb d'íkm lovag név alatt, a múlt svéd származású építész és katonatiszt, sztU. Rigászázad egyik rejtélyes alakja, "szül. Tonnerreben ban 1670., megh. 1729. lü. Frigyes brandenburgi
(Burgund) 1728 okt. 5., megh. Londonban 1810 választófejedelem (utóbb I. Frigyes porosz király)
máj. 21. A parlament jogtanácsosa volt és XV. La- megbízásából Francia- és Olaszországban tannlt,
jos több ízben diplomáciai megbízatással külföldre majd 1699. mint katona és építész a berlini udvar
küldötte. így 1755. Oroszországban tárgyalásokat szolgálatában állott. E. fejezte be a Schlüter által
foljiatott N. Frigyes ellen. Eg>- alkalommal E. megkezdett berlini kir. palota építését, önálló
ni ruhában jelent meg és Erzsébet cárn kegyét mvei a Monbijou kastély Berlinben és Übigaa
annyira megnyerte, hogy követségi titkárrá ne- kastély, Drezda mellett. 1705-ben ezredes lett, L
vezték ki Pétervárra 1761., mint Broglie herceg Frigyes halála után 1714. mint vezérrnagy svéd
segédtisztje, részt vett a német hadjáratban; 1768. szolgálatba lépett és Stralsund védelménél porosz
pedig, mint követségi titkár, Londonba ment, ahol fogságba esett, amelybl azonban csakhamar kikételyek merültek fel neme iránt, amikbl fogadá- szabadult és M^na-Frankfnrtba költözött Itt adta
sok, st perek is keletkeztek. 1771-ben állását el- ki Kriegsübung, oder der dentsche Sóidat c. müvesztette, de mint XV. la^os titkos ügynöke, to- vének I. részét. 1722-ben szász szolgálatba lépett.

gásba hozza.

s

;

:

k

;

A

—

—

—
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Eosin, 1. Eozin.
Eosit (ásv.), sötét hajaalpiros vanadium tartalmú
wulfenit Leadhillsröl.
Eostre, germán mitológiai alak, a tavasz istennje. Az E. név az angol-szászok irodalmában
fordul el, a germán ösny elvben Austr lehetett s
a latin aurorá-nsík. felelt meg e szerint ez istenn
eredetileg a hajnal istensége lehetett. Az E. név
összefügg a húsvét germán nevével (ném. Os;

tem)

is.

Eoszforit

(ásv.),

rombos prizmák, a

childrenit-

izomorf, gyakran csak vaskos tömegek. Szintelen, halványpiros, üvegfényü. Képlete
4Hj,0
2 (Pe, Mn) O.AlaOg.PüOg
tel

:

+

Eördöfirh

haragja azonban nem sokáig tartott, mert már a
következ évben megparancsolja, hogy az András
ispántól és testvérétl, Jákó mestertl igaztalanul
birtokot visszaadják. András
elvett Jeszenö
ispánnak három fia volt Lrinc (1314—53) alapította a Thibay- és gr. Sztáray-családokat Mihály

nev

:

;

(1328—70) a Pongrácz-családot a 'harmadik fiú
Jákó (1330—53) volt, kinek János nev fiától
(1335—78) származott a nagymihályi Bánffy- és E.család. A család késbbi tagjai közül András és
Imre, Mátyás uralkodásának vége felé egri kanonokok voltak. E. László-t 1550. erdélyi alvaj danák s a székelyek alispánjának találjuk Kendeffy
verte meg a zavargó oláhokat. E. FeJánossal
renc, E. János fia, 1559. Zemplén vm. követe volt,
elesett 1579., midn a szolnoki basa Sasvár ellen
támadást intézett. E. Ferenc, László fia, 1632.
gyalogsági csapatvezér volt. V. ö. Wertner M., A
magy. nemzets. II. 106. Karácsoni/i, M. nemzets.
;

;

Egyéb raangánfoszfátok társaságában a gránitban fordul el Branchville-on (Connecticut).
Eozin (eosin) festék, 1. Fluoreszcein. E. máz az,
amidn a kerámiai tárgyaknak különféle fémek
által színjátszó fémfényes külst kölcsönözünk.
Eozinoíilia, mikor a vérben az eozinofll fehér- II. 289—305 Nagy I., Magyarorsz. csal. IV. 42.,
vérsejtek száma szaporodik. Elfordul a fehér- X. 869 Sztáray, Oklevéltár I. köt,, és Turul 1889.
vérüség némely alakjánál, bronchiális asztmáEr- összetétel községeket 1. Or- alatt.
nál, némely brbetegségnél s bizonyos bélférgek
Eördögh, több kiválóbb magyar család vijelenléténél (Anchylostomum duodenale, tricho- selte ezt a nevet, melyek egymástól egészen kücephalus, stb.).
lönböz eredetek. Ezek 1. Peleskei E. az Ákos
Eozinofll sejtek (acidophyl v. oxyphyl sej- nemzetségbl. Alapítója Mihály fia Mikos bán,
17. Sáros vmegye fispánja és sárosi vártek, Ehrlich), olyan fehérvérsejtek, melyeknek 1314
szemcséi (granulatio) eozinnal, illetleg savanyú nagy, 1322. a királyné udvarbirája. Sáros és
anilinfestékekkel jól festdnek a vérben a fehér- Zemplén vm. fispánja, 1326—42. tótországi bán.
;

;

;

:

—

;

—

vérsejtek 2 4"/o-át teszik. Bizonyos kóros körülmények közt számuk megszaporodik, 1. Eozinofilia.

£ozoon canadense, Kanadában a laurenti
rétegekben 1859. talált, Gyökérlábuak (Bhizopoda) héjára emlékeztet, kétes természet képzdmény. Az E. név Dawson-tó\ és Carpenter-töl
ered, akik 1865-ben Földünk legrégibb szervezete
maradványának tekintették. Az újabb vizsgálatok
szerint nem éllény maradványa, hanem ásványi
eredet képzdmény. V. ö. Möbius, Der Bau des
E. verglichen mit den Poraminiferen (Kassel 1878);
Hauer, Das E. (Leipzig 1885).
Eozoo8ÍéTpzödm.énYy. archeozoosképzdmény
(geoi.) a. m. archei kor. Arra vonatkozik, hogy az
Eozoont, a szerves élet legkezdetlegesebb alakját
rajti. Szemben áll vele az azoos kor szokottabb
megnevezés,mely kifejezéssel ezen kor látszólagos
életnélküliségét jelzik.

Róbert Károly egyik leghívebb embere, aki a rozgonyi ütközettl kezdve, hol Csák Máté s az Omode
és Csobánka-flak hatalma megtöretett, folyton
újabb s újabb érdemeket szerzett, melyekért a
király sok jószágot adományozott neki részint- a
htlen Petenyefla Péter, részint az Aba-nembeli
györkei Bodonflak elkobzott birtokaiból. Mikos
bánnak öt fia volt: Ákos (1341—70), László
(1341—42), Lóránt (1342-43), Miklós (1342) és
István (1341—87), Vas, Sopron és Zala vmegye
fispánja. Ez utóbbinak szintén István nev
fiától származott unokája már prodawyki Eördög Miklós néven fordul el Zsigmond király
végéveiben.
2. Nagymihályi E. a Kaplon
nemzetségbl az Eödönfíy (1. o.) stb. családdal
együtt Jákó fia András, ungvmegyei fispántól
származik, még pedig András Lrinc (1314-53)
nev fiától. Lrinc fiai közül László Ördög névvel említtetik. Ezen Ördög László hat fia közül
ördög Lrinc (1379—93) alapította a gr. Sztáray
családot, János (1379— 1418) ivadékai pedig meg-

—
;

Eödönffy (nagymiMlyi és virmai), a XVII. sz.
vége felé kihalt régi magyar család, mely a Könd
vezértl származott Kaplon nemzetség nagy- tartották az Ördög vagy É. nevet. A család
mihályi ágából vette eredetét a gr. Sztáray,Thibay, úgy látszik
a múlt század vége felé vagy a
nagymihályi Bánffy, nagynúhályi Pongrácz-csa- jelen század elején halt ki.
3. Lászlófalvi E.,
ládokkal együtt. A család els ismert se, Jákó egy eredet a Velics-családdal. Közös sük, Pirk,
ispán, a XI. sz. dereka táján élt két fia közül a turóczvármegyei várjobbágyok közé tartozott s
íQ. Jákó 1273. zempléni fispán és 1279. fpohár- 1250. kapta IV. Bélától a turóczi vár Bobovnik
nokmester volt s a Nagymihályiak gelyénesi ágát nev földét, melyrl ivadékai még a XIV. sz.-ban
alapította
a másik fia volt Nagymihályi vagy is a Bobovnoki nevet viselték. Piai közül Gyuge
Kaplon András ispán (1249—1300), 1273. ung- alapította az E.-családot. E. Alajos 1843-ban si
vármegyei fispán indulatos természet ember, nevét egyik birtokáról Abrányi-val cserélte föl s
aki egy izben magát a gyermek Kun Lászlót is, fiai, Aurél szolgabíró, id. Kornél zenemire és
már mint királyt megkorbácsolta, amiért 1278. id. Emil, a szabadságharc egyik kiváló hirlapLászló megfosztotta
a Szamos mentén lev irója, valamint unokái is ezt a nevet használják
Medgyes melletti Jákóvár nev birtokától s azt (1. Ábrányi).
4. Erdélyben is volt egy E.András vejének, a Pók nemzetsógbeli Móric fia család, mély Ördög-Keresztúrról és Nagy-EskülMiklós erdélyi vajdának ajándékozta; a király lrl írta magát.

—

—

—

;

;

;

t

—

—

EOrdögh
Eördögh Mátyás néven

említik
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ma^ar törté- idben

nelmi forrásaink Teufel Mátyás gyri kapitányt,
I. Ferdinánd hadvezérét. B. 10,000 fnyi serege
élén Ali pasa ellenében 1552. a palásti mezn
csatát vesztett, ó maga, sokadmagával fogságba
kerülvén, Konstantinápolyba küldetett, hol Szulejmán császár brzsákba varratta s a tengerbe
obatta,

Eri

vagy mint Forgách állítja,

felakasztatta.

Fülöp.
Eörs (Örs), 1. Batthyány.
Ery Gtcsztáv, szüL Nagyberegen 184.S., megh.
Újpesten 1887 júl. 18. A színészi pályára 1863.
lépett 8 vidéken szerepelt, míg 1872. a Nemzeti
Színházhoz szerzdött, majd 1875. átment a NépBiilöp Gábor,

1.

színházhoz. Eladás alatt érte szélütés. Elször
szerelmes, majd jeUemszerepeket játszott. Nem
tartozott az elsk közé, de népszer színész volt
8 jelentékeny sikereket ért el.
Essi András, az erdélyi szombatosok (1. o.) felekezetének egyik alapítója a XVI. sz.-ban, ki
több vallásos iratában olyasféle eszméket, vallásos gondolatokat hirdetett, melyek késbb a szombatosok jellemz tanaivá lettek. De különösen
sokat tett ezen felekezet alapítása érdekében azáltal, hogy Pécsi Simont elbb fiai mellé vette
nevelül, majd ezek elhalása ntán szenterzsébeti
s

egyéb javainak örökösévé

tette s ezáltal

a

fe-

lekezetnek tanult és vagyonos vezérférflt adott.
Eötvös-család (vásárosnaményi báró és nemes),
Bereg és Szatmár vmegyék egyik elkel nemes családja. Az E. els ismert se MiMós,
1696— 1717-ig Szatmár vármegyében különböz
hivatalokat viselt, ennek fia Miklós a XVIII.
század közepén a szatmári felkelt nemesség ve-

M

zére,

majd magy.

kír.

—

tábornok volt

s vitézségi

EOtvOs
mágnási rangot nyert dunántúli nemesi

család, melyet Eötvös Pál alapított, ki 1757. kapott nemességet.
családból Eötvös József, a Mr.
hétszemélyes tábla ülnöke és közbíró 1867. bárói
rangot nyert.
Nevezetesebb tagjai a családnak

A

—

1.

E. Ignác báró, publicista,

szül.

Kassán 1763

jan. 6., megh. Budán 18.38 jún. 12. 1786-ban a
n. József-féle új rendszer alatt a tiszáninneni
kerületi tábla eladó titkára e hivatal a császár
;

halálával

megsznvén,

E. a magánéletbe vonult

vissza, de csak rövid idre. 1797-ben

kamara

tiszteletbeli,

a

kír.

udv.

majd valóságos tanácsosává

és 1802. bels titkos tanácsosi ranggal a kincstári
javak igazgatójává, 1806. pedig az udv. kamara

alelnökévé neveztetett

ki.

E

hivatalt 1812-ig vi-

mikor koronar, Gömör, késbb Hont vármegye fispáni helytartója, 1824. pedig Abauj
vmegye valóságos fispánja s kír. fpohárnokmester lón. Az aulikus pártban tevékeny részt
selte,

vett az 1825., 1830. és 1832-íki országgjniléseken.

Müvei: Extractus synoptico-encyclopaedicus legum ín Corpore Juris Himg. (Buda 1829) és
Index synopticus Art. Comít. ab anno 1796 97
usque 1825—27 (u. o. 1829).
2. E. Ignác báró, az elbbinek fla, szül. Sályon,
Borsod vmegyében 1786 febr. 25., megh. Velencében 1851 aug. 21. Mködését mint tiszteletbeli aljegyz Pest vármegyénél kezdte, majd az

—

udvari kamarához fogalmazóvá, késbb titkárrá s eladó tanácsossá, 1826. az udvari kancellária eladó udvari tanácsosává, 1825. Sáros
vmegye fispáni heljrtartójává, 1827. valóságos
fispáimá, 1830. másod udvari kancellárrá és
bels titkos tanácsossá neveztetett ki. Mint kir.
biztos két ízben: a felvidéken támadt koleralázadás és az 1834-ikí hevesvmegyei tisztújítási
mozgalmak alkalmával mködött. E minségében
kérlelhetetlen szigorúsággal járt el. 1836-ban kír.
f tárnokmester ln, mely méltóságáról 1841. lemondott. E. nagytudományú férflú, de rossz gazda,
8 aulikus politikája miatt korában népszenitlen

érdemeiért Mária Teréziától 1768. báróságot kapott. Két fla maradt: Gábor, ki utód nélkül halt
el és Ignác (1. o.), kinek fla szintén Ignác (1. o.)
volt. Ennek két fla József (1. o.) és Dienes és egy
leánya Jidia maradt, Józsefiiek négy gyermeke
született Ilona, Jolánta, Loránd (1. o.) és Mária,
ki Plener Ern, volt osztrák pénzügyminiszter ember volt.
neje. V. ö. Lelwczky J., A vásárosnaményi Eöt3. E. Józse/" báró, államférfi és író, b. E. Ignác,
vös-család (Turul 1894. évf.) és Éble G., Adalék késbbi tárnokmester (1. E. 2.) és b. Lilién Anna fla,
a vásárosnaményi Eötvös-család történetéhez, szül. Budán 1813 szept. 13., megh. Pesten 1871
ugyanott.
A nemesi ágazat. B vonalból ki- febr. 2. Atyját hivatala és államügyek foglalván
tnt Tamás, ki tevékeny részt vett a szabad- el, els nevelését fenkölt érzés és nagy mveltságharcban és fogságot is szenvedett. 1861-ben ség, de német nyelv anyja vezette az anyai
képviselvé válasz- níigysztllök ercsii házában, s E. 10—12 éves
tották. Egy fla ma- korában is még csak töredezve beszélt magyarul.
radt, Jen, kinek Egyébként igen korán fejldött szellemben és érhárom fla született zésben, mit a környezetében talált ellentétek,
Tamás, Sándor és családjának aulikus hagyományai és korának
Jen. A szatmári magyar érzése lényegesen elmozdítottak. A gimvonalból Mihály (a názium alsó négy osztályát otthon végezvén, 12
Tamás testvére) éves korában a budai gimnázium poétikai osztászintén kitnt a sza- lyának lett nyilvános növendéke. Itt vette át
badságharcban.volt nevelését egy év múlva a szenvedélyességíg szakövet, alispán és
badelv Pruzsinszky József, ki egykor a Martinokormánybiztos,
vics-ügy miatt három évi börtönt szenvedett s a
megh. 1874. E csa- ki puritán jellemével ós demokratikus, hazaflas
lád a század elején felfogásával növendékére igen nagy hatással volt.
BStrOs-család (vásárosiiaményi)
a leggazdagabbak Egyetemi éveit E. a reformkor hajnalán lelkes
címere.
egyike volt Szat- és kiváló barátok (Szalay László stb.) társaságámár vmegyében, különösen Miklós tnt ki a va- ban töltötte, már 1831., 18 éves korában végzett,
gyonszerzésben.
Sárvári bárói ág. Csak újabb s mindjárt közpályára lépett és irodalmi munkás:

—

—

Révai Nagy Lexihma. VI. kt.
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Ságba fogott. 1831-ben aljegyz lett Fehér vár- katolikus szempontból ellenezte a zsidók polgámegyében, 1833. letette aa ügyvédi vizsgálatot rosításáért is hathatósan szót emelt. Részt vett
s 1835. kancelláriai jegyzvé nevezték ki. De Deák F. mellett a büntettörvénykönyv kidolgonem a hivatali emelkedés vonzotta jobban ér- zásában is. 1842-ben házasságra lépett Rosty
;

;

dekelték az irodalmi és politikai mozgalmak és
férfiak. Még mint egyetemi hallgató lelkes levélben
bemutatta tiszteletét Kazinczynak, akit európai
mveltségével és tehetsége jeleivel annyira megnyert, hogy Pannonhalmi út-ját a mester a lelkes
ifjú mágnásnak ajánlotta. E. els irodalmi fellépése is Kazinczy védelmében írt röpirat volt
•Bajza ellen
kritikus apotheosisa (1831). Atyja
elvitte az 1832-iki országgylésre, ahol Széchenyi,
Kölcsey, késbb Deák voltak rá nagy hatással
Kölcsey barátságára méltatta s Naplójában elragadtatással ír «Pipsz»-röl. A szépirodalom-

Ágnessal, de sem boldog családi élete, sem atyjának vagyoni romlása, melyben az si családi
vagyon legnagyobb része elveszett, nem tartotta

vissza a nyilvános élettl. A Széchenyi és Kossuth
közt kitört irodalmi harcban
is állást foglalt, még pedig Kossuth meUett, a Kelet népe
és a Pesti Hirlap cím müvével. Késbb azonban ö és barátai az ellenzéknek egy a Kossuthétól elüt csoportját alakították meg, az úgynevezett centralisták csoportját, mely a vmegyei
autonómiát akkori jellegében a nemzeti egység és haladás kerékkötjének" és a visszaélések
ban elször drámákkal lépett fel
házasulok fészkének látta s a közigazgatás központosításá{ISBS); Bosszú {18M). Lefordította és szépirodalmi ban, a képviseleti parlamentben és a nemzeti
felfogására jellemz bevezetéssel kiadta Hugó akaratot kifejez felels kormányban látta az orViktor Angelo-jéit (1835), amellett szívesen olva- szág korszer fejldésének biztosítékait. Az 1843—
sott érzeünes költeményeket írt. Az akadémia 1844-iki országgylésen, hol E. a felsházi ellenmár ekkor tagjául választotta, alig 22 éves korá- zéknek Batthyány mellett már elismert vezére
ban. Rendkíviili hatással volt fejldésére Trefort volt, már ily irányban alakult ki álláspontja s
Ágostonnal tett nagy nyugateurópai útja, melyre ugyanez irányban haladt Szalay László az alsó1835 szén indult (v. ö. Búcsú e. költeményét), s házban. Mikor a Festi Hirlap 1844. Kossuth kezé1837 végén tért vissza. Bejárta Német-, Angol-, bl a centralistákéba ment át (Szalay, B., Trefort,
Franciaországot, megismerkedett a nagy kultúr- Lukács, Mészáros, Csengery, Szontágh Pál, Irinyi
államok társadalmi, politikai, gazdasági és mve- József), elveiket szélesebb körben hirdették. Ez
ldési szervezetével, ismeretséget kötött a kor elveket akkor koraiaknak ítélték s E.-t és társait
kiváló egyéniségeivel, Hugó Viktorral, Lamar- doktrinereknek csúfolták. 1845 végén az ellenzék
tine-nal, Guizot-val és Chateaubriand-nal. Élénk árnyalatai ismét egyesültek s E. visszavonult a
szellemét megkapta a szabad és humánus törvé- Pesti Hírlaptól. De a cikksorozatában kifejtett
nyek oltalma alatt minden téren észlelhet szel- elveket összefoglalta Reform c. röpiratában (1 846),
lemi és anyagi haladás és azzal az elhatározással mely a képviseleti rendszemek állandó érték
tért vissza hazájába, hogy nünt törvényhozó és igazolása. Eszméi szolgálatában irta a Falu jegyíró a hazai közszellemet megnyerje a nyugati zje c. regényét is (1844—46), mely még E. regészabadelv intézmények átvételének. Ebben az nyei közt is a legirányzatosabb és E. leghatáso:

A

:

A

útjában támadt els nagy mvének, a Karthausinak koncepciója is. Hazatérte után részt vett az
1838-iki pesti nagy árvíz ment munkálataiban
s a nagyban károsodott Heckenast Gusztáv könyvkiadó felsegélósére a magyar írókat az ú. n. Ar•vízkönyv kiadására egyesítette, melynek öt kötetes sorozatát

szerkesztette s bele

Karthausi

c.

regényét írta (az 1., 3. és 5. kötetben, 1839—41).
E regény rendkívüli hatást tett, tágabb, egyetemesebb eszmekörével, újszer problémáival, a
korkérdések bölcseimi és költi felfogásával, az
emberi szív világának kimeríthetetlen gazdagságú
rajzával, reflexióinak bségével és hasonlíthatatlan lirizmusával. A magyar regényt, mely Jósikával pár évvel azeltt történeti irányban indult
meg, E. a legmodernebb európai gondolatvilág

tolmácsává

m

tette s a
idegen nyelvekre foreurópai hírre tett szert. Ez idben írta
els politikai müvét is, a börtönreformról Vélemény a fogházjavítás ügyéhen c (1839), s megindította Szalayval az els Budapesti Szemlét
(18i0), melybe többek közt
zsidók emancipációja c. nagyjelentség cikkét is írta (1841). Az
akadémia 1839. tiszteleti taggá léptette el. E.
az 1839— 40-iki országgylésen már feltnést
keltett szónoki tehetségével és államférfiúi készültségével. A felsházban az alsóházi ellenzék
nézeteit támogatta. A vallásegyenlség, szólásszabadság mellett küzdött s a reverzálisokat éppen

dítva

is

:

A

sabb politikai mvei közé tartozik, amellett, hogy
a magyar szépirodalomnak is kiváló alkotása. B.
e regénye a Karthausival szemben nagy ellen-

Annak lírai érzelmességét itt szatíra
helyettesíti,B külföldrl hazajve, az általános emberi problémák helyett a konkrét hazai társadalmi
és politikai feladatokkal foglalkozik, egyúttal a
tétet jelez.

.

magyar

népéletet meleg szívvel festi.

Már elbb

Éljen az egyenlség c. vígjátékát 4 felv.,
1844. A jobbágyság felszabadítása, a politikai és
törvény eltti egyenlség érdekében írta B. harmadik regényét Magyarország 1514-ben, megjelent 1847—8, mellyel E. mint regényíró a magyar regényirodalom történeti irányához tért,
anélkül, hogy a regénynek tle mindig megkövetelt gyakorlati célzatáról lemondott volna. Int
szó volt e regény, melynek tárgya a Dózsa-lázadás, a jobbágyság helyzetének rendezése érdekében de a maga célzatát sokkal mvészibb módon
képviseli, mint a Falu jegyzje. Ii-odalmi sikereiért a Kisfaludy-társaság E.-t 1847. ehiökóvé
választotta. Mint politikus és szónok is a legtekintélyesebbek közé tartozott. Magas szempontjai,
írta

:

;

nemes humanizmusa, érzelmi,
gazdagsága és a forma elkelsége felszólalásait
az országgylésen és az akadémiában mindig ünnepi eseménnyé avatták.
1848 tav ászán az európai mozgalmak és Kossuth
bölcseleti felfogása,

márc. 3-iki beszéde következtében létrejött új ma-
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gyár alkotmányban voltakép B. eszméi jutottak
els felels magyar parlamenti
kormányban vallás- és közoktatásügyi miniszter
lett. Buzgón hozzáfogott az egyházi és iskolai
ügyek szervezéséhez és reformjához, de kezdeményezéseinek végrehajtására nem maradt ideje.
A minisztertanácsban az ellentétek lojális MegyenUtésén fáradozott, Széchenyivel és Deákkal
együtt az uralkodóhoz lehetleg közeled irányt
képviselte. A Batthyány-kormány lemondása után
1848 szept. végén a haza sorsa fell kétségbeesve
külföldre menekült és Münchenben telepedett meg.
A távolból szemlélte a kit^ört vihart, melyben az
ö egyéniségének úgy sem lehetett volna szerepe.
Szabadságharcunk bukása után is elzárva maradt
eltte a tér, hogy a gyakorlati politikának szentelhesse tevékenységét. Annál mélyebben belehatolt elméletileg a nemzetek és az emberiség
fejldési tényezinek vizsgálatába s így írta meg
XIX.
állambölcseleti fmvét, melynek címe
század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra, 2 köt. (Bécs 1851 54, németül Bécs és
Lipcse ugyanakkor). Elemzi a kor uralkodó eszméit a szabadság, egyenlség és nemzetiség eszméjét s kimutatja, hogy azok, amint közönségesen érvényesíteni akarják, voltakép egjonásnak
ellenmondanak és egymást lerombolják tisztázza
helyes viszonyukat; fejtegeti az állam célját,
meghatározza az egyéni és társulási szabadság
feltételeit és kijelöli az állam hatáskörének és az
egyén és testületek jogainak határpontjait. Legmélyebb a munka VI. része, ahol az emberi haladás kritériumait állapítja meg. Az inkább kritikai
és elemz L kötettel szemben a IL-ban az állam
olyan berendezését tárgyalja, mely az egyénnek
a keresztény mveldés követelte szabadságát
biztosítja; végül hitét fejezi ki az iránt, hogy
az 'emberiség fejldésének folyama zavarokat
szenvedhet, de egészben elre halad. E mü igen
diadalra s B. az

:

A

—

:

;

nagy figyelmet

ébresztett,

bírálói is akadtak,

nemcsak

itthon, ahol

hanem még inkább

külföldön,

ahol Schmidt Julián, Fallmerayer, Cherbuliez,
Bluntschli,Laboulaye Eduárd méltányolták. B. e
müve Montesquieu, Humboldt Vilmos és Toqueville állambölcseleti müveüiek méltó társa. Egy
kisebb röpiratot is adott ki E. még 1850. a nemzetisógi kérdésrl, német nyelven: Über die
Qleichberechtigung der Nationalitaten in Oeeterreich (Pest, névtelenül, 2-ik kiad. Wien 1851), de
nézetei a szabadságharc miatt izgatott lelkekre
itthon nem igen hatottak. E. különben 1850 végén hazatért, s az Uralkodó eszmék 2 ik kötetét
Itthon Irta meg, többnyire vidéken tartózkodott,
néhány novellát írt és
nvérek c. regényét,
mely 1857. jelent meg. Része volt az akadémia
új életre keltésében, mely intézetünk
1856. alelnökévé, 1866. elnökévé választotta; a Kisfaludy-társaságot E. támasztotta fel 1856—60 közt,
8 részt vett az újabb tudományos törekvések inté-
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Alapgondolata az, hogy a nemzetiségek történelmi
egyenlségét respektáló és természetes fejldését
egyenlen biztosító ers központi államhatalom

a monarchia fennállását. Egyébként
nálunk E. álláspontját kishittinek tekintették s
Deák és Andrássy sem fogadták el. Másik röpirata Die Sonderstellung üngams vom Standpunkte der Einheit Deutschlands (Leipzig 1860)
magyarul is Magyai'ország különállása Németország egységének szempontjából, m&T ismét olyan
eszméket fejtegetett, melyek késbb, a német
kérdés és a magyar kérdés megoldására nézve,
részint Bismarck politikájában igazolást nyertek,
részint a kiegyezésben érvényre jutottak. Ez a
röpirat is nagy figyelemmel találkozott, itthon
is szívesen látták, hogy E. több bizalommal van
a magyar nemzet politikai jelentsége iránt, s
mikor az 1861-iki országgylés megnyílt, azon
biztosítja

:

:

elsrangú szerep jumondott besz^e Bécsben is
nagy felttlnést keltett. Ezután állandóan Deák
oldalán küzdött az 1865-iki országgylésen is,

Deák

E.-nek
tott

;

a

mellett ismét

felirat mellett

a kiegyezés eszméit, s részt vett itthon és
Bécsben annak elkészítésében. Az alkotmány
visszaállítása után Andrássy minisztériumában
1867 februárjában átvette a vallás- és közoktatásügyi tárcát. Ezzel alkalma nyílt régi ideáljait
érlelte

legalább részben megvalósítani. A felekezetekkel
szemben az egj^enjoguság, viszonosság s az egyes
felekezeteknek az állam hatáskörét tiszteletben
tartó autonómiája, a nemzetiségekkel

szemben

az ország egységével megfér egyenjogúság voltak mködésében vezérelvei, az oktatásügyben
pedig a népnevelés mentl nagyobb kiterjesztése,
a középiskolák fejlesztése, a tanárképzés emelése,

mely

célra

az egyetemen

a tanárképz intézetet szervezte,

mentl

kiválóbb

erk alkalmazása.

L^fontosabb alkotása a népiskolai törvény volt,
melyben a felekezetek jogának kímélésével egységes áUami és mveldési szempontok szerint
való rendezéséhez lerakta az alapot Megmaradt
a felekezeti népiskola, de törvénybe iktattatott a
kötelez iskolázás, létrejött a községi népiskola
és népesebb helyeken a polgári iskola. Az állam
felügyeleti
jogának
gyakorlására a tanfelügyeli intézményt szervezte. Egyházpolitikájában jó katolikus létére, aki a keresztény mveltséget az államok éltet erejének tekintette, szavolt. A zsidók emancipációját már 1867.
törvénybe iktatta. Részt vett az általános politika
védelmében is s Andrássy távollétében ö szokott
elnökölni a minisztertanácsban. A megfeszített
munka és izgalom aláásta gyönge szervezetét.
Halála pótolhatatlan veszteség volt a nemzeti
mveldésre, de egész politikai életünkre nézve
is annál a kivételes erkölcsi és szellemi értéknél
fogva, melyet egyénisége jelentett. Ercsiben temették el a nemzeti részvét impozáns megnyilvánulása mellett. Budapesten a róla nevezett téren már 1879. felállították Huszár Adolftól készí-

badelv

zésében. Az 1859-iki Kazinczy-ünnepen mondta
a beszédet, mely leírhatatlan hatást tett, s a re- tett szobrát.
mélni kezd nemzet lelki erejét fokozta. Fontos
E. mint államférfi és író egyike a XIX. sz.-ban
volt egy 1859., az olasz háború eltt megjelent újjászületett magyar nemzeti élet legkiválóbb
politikai röpirata Die Garantien der Macht und alakjainak. Ujabb történettlnk alakjai közt
az
Einheit Oesterreiohs (Leipzig), mely ritka érdek- els, ki az államférfiú és a költ hivatását egyeldéssel fogadtatott és hamarosan 4 kiadást ért. sítette magában. Érzbb lélekkel, kiterjedtebb
:

—
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szemkörrel és európaibb kultúrával egy politikusunk sem birt nála. Mint politikusnak ós írónak
legfbb sajátsága, hogy i gazi filozófus volt, mindent egyetemes szempontokból tekintett, egyúttal
azonban a költ lendületével és érzésével. Egyéniségében mindez áthatja egymást s írói munkássága szoros kapcsolatban van a közéletivel. Társadalmi és politikai eszméit öltöztette mvészi
formába költeményeiben is, melyek regényeivel
együtt a legnemesebb értelemben irány mvek.
Mvei szerkezetileg kevésbbé ersek, nyelvi szempontból nem kiválóan magyarosak, de gondolatokbáh,érzésekbenrendkívülgazdagok,és termékenyítleg hatottak nemzedékekre. Már említett mvein
kívül nagybecs munkái Gondolaiok{lS6b), újabban a hátrahagyott kéziratokból bvítve 1874,
1884, németül Bécs 1864,Pest és Bécs 1867; IMékbeszédei (Magyar irók és államférfiak. Pest 1868),
melyeket 1839 —1867 közt tartott, s melyekben
a magyar emlókszónoklat egyik legünnepeltebb
képviselje volt Beszédei stb. Költeményei 1871.
Székely Bertalan ós Lotz Károly rajzaival jelentek meg. Említett regényein kívül egy kötet El-

—
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ideig vallás- és közoktatásügyi miniszter volt és
ez évben képviseli mandátumot is vállalt. De
csakhamar a miniszterségtl ós a mandátumától
is megvált. 1896-ban újra elfoglalta az egyetemen
a kísérleti fizika tanszékét, ugyanezen évben elvállalta az apjáról nevezett Eötvös-kollégium

kurátori tisztségét, valamint a budapesti középiskolai tanárképz intézet igazgatóságát. Midn
ezen intézet az ö javaslatára 1899. új szervezetet nyert, az annak ügyeit vezet tanács elnöke
lett. 1904-ben a bels titkos tanácsosi méltóságot,
1907. pedig a Mvészetért és tudományért díszjelvényt nyerte.
Mióta E. egyetemi tanszókét elfoglalta, eredeti és a fizikára nagyfontosságú kutatásokat
végzett. Els vizsgálatai a kapilláris jelenségek körébe tartoznak és nagy tudományos becsüek. A felületi feszültség kísérleti meghatározására igen elmés és pontos módszert gondolt ki.
Ilynem mérései alapján a most általánosan róla
elnevezett törvényt állapította meg, mely összefüggést fejez ki a folyadékok felszinfeszültsége
és molekula -térfogata között. Még sokkal fontoheszélések-et is adott ki 1859. (újabb kiad. 1890., sabbak és általánosabb jellegek azok a vizsgálanémetül Dux Adolftól Ungarische Dorf geschich- tok, melyeket E. a földi nehézkedés és a földi
ten c. 1862). Általán mvei nagy része idegen mágnesség körében végzett. A régebben ismerenyelveken is megjelent. Összes munkáit elször tes, de csak szk körben használható Coulomb1886. adta ki Ráth Mór 14 kötetben. A tulajdon- féle csavarási mérleget nemcsak tökéletesítette,
jogot fia, br. E. Lóránt 1899-ben az E.-alapra ru- hanem mélyreható potenciál-elméleti fejtegetéházta oly céllal, hogy a jövedelem a budapesti és sek alapján elvileg is átalakította. Olyan csakolozsvári Tanítók Háza c. internátusra fordít- varási mérlegeket szerkesztett és vizsgálódási
tassék. A kiadással a Révai Testvérek bízattak módszereket gondolt ki, melyekkel a földi nehézmeg, a szerkesztést Voinovich Géza végezte, a séger helyi változásait és a földi nehézség
gyjtemény 1901 03. jelent meg 20 kötetben. egyensúlyi felületeit lehet meghatározni. EzekE.-röl nevezték a tanítók humanitárius alapján bl biztos következtetéseket lehet vonni a Föld
kívül az egyetemi haUgatók számára, afla minisz- kérgében lev vonzó tömegek helyi eloszlására s
tersége alatt szervezett állami internátust (Eöt- ezekkel kapcsolatban E. a földi mágnesség jelenvös-kollégium).
E. legterjedelmesebb életrajzát ségeit is bele tudta vonni vizsgálódásai körébe
Ferenczi Zoltán írta a M. Tört. Életrajzokban, ezeket újabban a rádiumra is kiterjesztette. 1907
1904. Amellett legnagyobb tanulmány E.-rl Voi- óta állami támogatással nagyarányú geofizikai
novich Gézáé az említett kiadvány 20. kötetében méréseket végez az ország különböz helyein,
(külön is megjelent). Egyéb fbb tanulmányok
melyekbl az Alföld földalatti tömegalakulataira
Gyulai Pál Emlékbeszédeiben és egyetemi eladá- érdekes következtetések vonhatók. E.-t számos
sai (könyomatú ívek), Lónyay Menyhért, Cscngery külföldi tudományos testület tagjai közé válaszAntal emlékbeszóde, Salamon Ferenc, Beöthy totta és tiszteleti doktori címmel, pályadíjjal
Zsolt, Péterfy Jen, Tolnay Lajos, Beksics Gusz- és egyéb módon is kitüntette. A Termószettáv, Concha
tanulmányai részint mint íi-ó- tud. Társulat 1912. a Szily-éremmel tisztelte
ról, részint mint tudósról és pol'tikuí:ról. A leg- meg. Élénk részt vett a különböz kulturális mozújabbak közt Concha
B. E. J. és a kiü- galmakban. A hetvenes évek eleje óta tevékeny
földi kritika, Bpesti Szemle 1908.
tagja a Kir. magy. Természettudományi Társulat4. E. Loránd báró, E. József báró és Rosty nak, melynek több mint egy évtized óta egyik
Ágnes fla, szül. Pesten 1848 júl. 27. A piaristák alelnöke. 1891-ben a Mat. és Fizikai Társulatot
pesti gimnáziumában, azután az itteni egyetemen alapította, melynek fennállása óta elnöke. 1883kezdte tanulmányait, melyeket azután Königs- ban részt vett a párisi nemzetközi elektromos konbergben, majd Heidelbergben folytatott Neu- gresszuson. A Magyar Turista-Egyesületnek sok
mann, Kirdihoff és Bunsen vezetése mellett. éven át elnöke; maga is fáradhatatlan és báVisszatérése után 1871. a budapesti egyetemen tor turista, ki sokat járt az alpesi vidékeken és
habilitáltatta magát s itt az elméleti fizikának oly csúcsokat mászott meg, melyekre mások még
elbb helyettes, majd rendes tanára lett. 187o-ben nem bírtak fölhatolni. Pontosabb dolgozatai:
Jedlik Ányos nyugalomba vonulása után a kísér- Doppler elve és alkalmazása a hang- és fénytanleti fizika tanszékét vette át, melyen most is
ban (Természettud. Közlöny.) ; Az északi tény
ködik. E. 1873 óta a Magyar Tudományos Aka- színképérl (u. o.)
fluorescentia tanának egy
démia levelez, 1883 óta rendes tagja. 1889 máj. törvényérl (u. o.); Indítvány országos érdeM
3. az akadémia elnökévé választották s ezen dí- kutatásokra nézve (u. o.)
rezgési ehrjiéletbl köszes tisztséget 16 évig viselte, 1905. tudományos vetkez távhatás törvényérl (ú. o.) ÚjaM) Bunelfoglaltsága miatt lemondott. 1894-ben rövid sen-féle galvánelemekrl (u. o.)
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klorofill ben 1842 márc. 11. Iskoláit a pápai, soproni s kecsnak befolyása az idjárásra ? (u. o.)
Nap fizikai keméti kollégiumokban végezte. Alig végezte a
természettani szetnpontból (u. o.)
alkatáról (u. o.) Fény író sugarak dnydetése a jogot, 1864. mint az Almássy-féle összeesküvés
részese a komáromi várba záratott. Amint kiszaNap légkörében (u. o.)
fény ketts törése (u. o.)
folyadékok összetartása (u. o.); Hidraulikus badult, 1865. a képviselvé választott Kerkápoly
légszivattyú (u. o.) ViUanyszikra némdy hatása helyébe jogakadémiai tanár lett Pápán. Ugyancapülaritás dméletérl (u. o.) Az égites- akkor veszprémi helyi újságot is kezdett szerkesz(u.o.)
cseppekröl teni és tiszteletbeli aljegyzje lett a vmegyének.
tek látszólagos aMkjáról (u. o.);
rezgési dmélethöl következ távolbani Az alkotmány helyreállítása után a megye ügyésze
(u. 0.)
rezgések in- lett és ékesszólása és társadalmi befolyása által
hatás törvényérl (Akad. értesít) ;
folyadékok fdületi feszültségé- a vmegyei Deák-párt ftámasza. 1872-ben képtenzitása (u. 0.) ;
nek összefüggésérl a kritikus hmérséklettel viselnek is választották. A Pesti Naplóban megVizsgálatok a gravitatio je- jelent cikkei méltó feltnést keltettek zamatos
(székfoglaló, u. o.)
lenségeinek körében (u. o.) Jelentés a Széni Gel- nyelvükkel és ers logikájukkal, mellyel a kiegyelérthegy vonzó erejére vonatkozólag (u. o.) Akad. zést és Deák politikáját védte. A fúzióhoz azonban
föld vonzása nem csatlakozott. 1875-ben nem is lépett föl, ha
elnöki székfoglaló beszéd (1890)
különböz anyagokra (u. o.) Nagy lengés-idk mé- nem a kataszteri munkálatok utasítását dolgozta
résérl (u. 0.) Új módszer a capillaritás jelen- ki a pénzügyminiszter megbízásából, késbb peségeinek vizsgálatára (Megyet. Lapok);
fo- dig Budapesten ügyvédi irodát nyitott. Az oroszlyadékok fdüldi feszültségének összefüggése a török háború idején 1876. nyarán és telén tartott
kritikus Jimérséklettel (Math. és Természettud. nagy népgylések alkalmat nyújtottak kiváló
Értesít);
folyadékok fdületi feszültsége és népszónoki tehetségének érvény esítésére.l878-ban
újra képviselnek választották Veszprémben akvegyi alkata közt fennálló kapcsolatról (u. o.)
Über den Zusammenhang der Oberflachenspan- kor már egészen a függetlenségi párthoz csatlanung der Plüssigkeiten mit ihrem Molecular- kozott, melynek csakhamar egyik vezérszónoka
volmn (Wiedemann, Annál. d. Phys. und Chemie). lett. 1883-ban a hires eszlári pörben folytatott
földi gravitatióról (Math. és phys. lapok) Meg- mködése és különösen nagy védbeszéde által
jegyzések a Wiener-féle kisérletek magyarázatá- méltó hírnevet szerzett egész Európában, itthon
hoz (u. o.)
folyadékhártyák feszültségének mé- azonban népszertlenné vált, úgyhogy az 1884-iki
résérl (u. 0.);
rezgési dméletbl következ országgylésre, bár több helyen jelölték, nem
hatás törvényérl (Akad. értek.)
rezgések in- tudott mandátumhoz jutni. 1887-ben Nagykrös
tenzitása, tekintettd a rezgési forrásnak és az ész- városának lett képviselje. A véder-törvény
lelnek mozgására (u. o.)
távolba hatás kérdé- tárgyalásában és a közigazgatási reform ellenzésében oly nagy szolgálatokat tett pártjának,
sérl (Magyar tudományos Akadémia évkönyvei)
Vizsgálatok a gravitáció jelenségeinek koréból hogy tekintélye annak körében egyre növekedett.
(Math. és Term.-tud. Értesít) Untersuchungen 1892. novemberben. Irányi Dániel halála után, a
über Gravitation u. Erdmagnetismus (Wiedmann, függetlenségi és 48-as pártkör
választotta egyAnnalen d. Phys. u. Chemie) Études sur les sur- hangúlag elnökének, de liberális egyházpolitikai
faces de niveau (Congr. int. de Physique, 1900)
magatartása miatt már félévvel utóbb, 1893 májuBalaton nivófdülete; Bestimmungder Gradien- sában leszavazták. Ekkor több mint húsz párttagten der Schwerkraft u. ihrer Niveauflachen mit gal egyiitt kilépett a pártból, és eljárását Kossuth
Hilfe der Drehwage (Abh. der XV. alig. Konf. eltt is igazolva, külön függetlenségi pártot alapíder intem. Erdmessung, 1906) Über geodátische tott. Ez a párt azonban nem sokáig maradt fenn,
Arbeiten in üngarn, u. besonders Beobachtungen mert az Ugron-csoportnak a Justh Gyula vezemit der Drehwage (Abh. der XVI. alig. Konf. der tése alatt álló liberális résszel való meghasonlása
intern. Erdmessung).
s az anyapártból való kiválása után lehetvé vált
Eötvös, 1. János, budai polgár Albert király ide- E. pártjának az anyapárt liberális zömével való
jében, az elnyomott budai magyar polgárság ér- egyesítése. A Kossuth Ferenc elnöklete alatt így
dekeinek védje a város német polgáraival szem- újjáalakult függetlenségi pártnak E. volt a vezérben. Az 1439-ki országgylés idején egyszerre szelleme. Elnöklete alatt alakult meg az a szücsak eltnt, s egy hét múlva a Duna kivetette holt- kebbkörü bizottság, mely Kossuth Lajos turini
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Persze a magyarok a német polgárokat könyvtárát 1894 márc. 15. a magánúton gyjtött
hogy
tették el láb alól félelmes el- 16,000 frton megvette s Kossuth Lajos könyvtára
lenfelüket. Az országgylésre felsereglett ma- címen a Magyar Nemzeti Múzeumnak letétként
gyar katonaság megrohanta a német polgárokat, és örök alapítvány gyanánt átadta. A Bánffy Dezs
sokat felkoncolt közülök, házaikat és raktáraikat korszaka óta kezddött obstrukciós harcmodorral
kirabolta. Albert király nem merte megbüntetni nem értett egyet, mert a törvónyenkívüli állapot
a zendülket, st az országgylés ezen esemé- elidézésében az alkotmányt is kockáztatva látta.
nyek hatása alatt csütarta ki az idegenek ellen Ellenfelei hirtelen meglepetéssel keresztül tudszóló szigorú törvényeket. Budán pedig 1439. a ták vinni, hogy egy párthatározat E. eljárámagyar polgárság egyenjoguvá lett a némettel. sát elítélte. E. ezért kilépett a pártból és hosszabb
Ekkor hozták meg azt a statútumot, mely sze- ideig nem vett részt a függetlenségi párt parlarint ezentúl egyik évben magyar, másikban né- menti tevékenységében sem, de annál nagyobb
met legyen a bíró.
ervel fordult 1900 óta a paktum alapján létre2. E. Károly (ráczkevi), politikus, ügyvéd és jött Széli-kormány ellen az Egyetértésben, melytestét.

vádolták,

író, szül.

k

Mezöszentgyör^ön, Veszprém vmegyé- nek vezetését, majd szerkesztését

is

átvette.

—
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1903. pedig a katonai javaslatok képviselházi
tárgyalása alkalmával, valamint Széli bukása
után a Kliuen-Héderváry-kormány ellen a parlamentben is több Ízben nagy hatással szólalt fel.
1902. az Egyetértés szerkesztését letette, de mint
szépirodalmi fmunkatárs tovább is megmaradt
a lap kötelékében. Az 1906-iki választások idején a íö város VII. kerületében választották meg
nagy többséggel. Politikáját nem rendelte ezután
sem a pártfegyelem alá s a parlamentben késbb
meglehetsen elszigeteldött. 1910-ben KhuenHóderváry gróf kormányraléptekor sokak meglepetésére belépett a Nemzeti munkapártba, s
jelöltette magát régibb kerületében, a Budapest
VII. kerületben de kisebbségben maradt Márkus
József volt fpolgármesterrel szemben. Ekkor
visszavonult a politikától. A szépirodalom terén,
;

noha már

korában figyelemreméltó költi
csak az utóbbi két évtizedben
ki termékenyebb munkásságot s a közönifjú

dolgozatokat
fejtett

irt,

ség ezóta ismerte föl elsrend szépirónak. Ereje
a hazai viszonyok, emberek és a nép nyelvének bámulatos ismeretében áll müveinek, valamint szónoklatainak báját is a tsgyökeres, za;

matos és színes nyelves a népies és humoros
fordulatok adják meg. 1898-ban indította meg
az Egyetértésben Károlyi Gábor gróf emlékiratai cím sorozatot, majd az Utazás a Balaton
körül sorozatot (1899), mely országszerte felkeltett. Ennek hatása alatt határozta el
összes mveinek kiadását, amely gyjtemény
1901. indult meg a Révai testvérek r.-t. kiadásában s 12 kötetre volt tervezve, de 24 kötetre ntt.
gyjtemény önálló részei Utazás a Balaton
körül : Aki örökké bujdosott ós egyéb elbeszélések
két ördög vára és egyéb elbeszélések
Magyar alakok, kortört. rajzok Emlékezések ;

tnést

A

:

;

A

;

A

Gróf Károlyi Gábor

nazarénuföliegyzései ;
sok ;
nagy per, mely ezer éve folyik s msg
sincs vége; Deák Ferenc és családja ; Jünemények ;
nagy év ; Szilágyi és
;
Jókaynemzetség ; Nagyokról és kicsinyékrl ; Harc

A

KáUy A

A

A

A

Bakony ;
balatoni
utazás vége ; Harc az alkotmányért.
3. E. Lajos (ráczkevi), egyháztörténelmi író,

a nemzeti hadseregért ;

Mezszentgyörgyön, Veszprém vmegyében
megh. 1872 márc. 6. Eötvös Károly testvérmár mint a pápai fiskola növendéke több
figyelemreméltó szépirodalmi tanulmánnyal lépett fel Arany János «Koszoru»-jában 1867-ben
Kolozsvárra ment, hol jogot hallgatott s könyvtárnoki áUást viselt. Jogi tanulmányait megszakítva, Pestre ment teológiára, majd államsegéllyel
Bécsbe, hogy magátkönyvtámokká képezze.Bécsblhazatérve,a Nemzeti Muzeumnálnyert hivatalt.
szül.

1848.,
öccse,

;

MüveiiDévaiBiróMátyáskádártailelkipásztoroskodása ; A heidelbergikálé els magyar fordítása
pápai nyomda története 1577 1867 (Századok
1868) ; Adalék Bornemissza Péter reformátorunk
ösmeretéhez ; Egyháztörténelmi forgácsok; Ok;

A

—

mány a magyar türelmetlenség

történetéhez (Prot.

Bgyh. T. lap. 1869).
4. E. Károly Lajos, tanfelügyel, szül. 1847
márc. 11. Solton. Ügyvédkedése közben tanügyi
kérdések iránt is érdekldött. 1886 óta tanfelügyel. Mködése helyein (Háromszék, Hajdú,

—

Epasromenek

Jász-Nagykun-Szolnok vmegyében) többrendbeli
kezdeményezés jelzi tevékenységét. Mindhárom
vmegyében tanszermuzeumot létesített kezdje
volt a háromszékvármegyei árva- és szeretetháznak, a debreczeni orsz. tanítói árvaháznak s az
1894-iki orsz. tanszerkiállításnak, a Gönczy-egye;

sületnek

stb.

Irodalmi téren

is

mködik.

Eötvös-alap, országos tanítói segély egyesület, Péterffy Sándor kezdeményezésére 1875. alakult a segélyre szorult tanítók gyámolítása és a
tanítók gyermekei iskoláztatásának megkönnyí-

Háza.
Eötvös-kollégium (teljes címen Báró Eötvös József Gollegium), középiskolai tanárjelöltek
tése céljából. L. Tanítók

A kollégium növendékei az
egyetemi eladásokon kívül a kollégiumhoz kirendelt szakvezet tanárok vezetése alatt, különösen a középiskolai tanítás szempontjából fontos
szaktanulmányokban és tanulmányi gyakorlatokon vesznek részt. A kollégiumot Wlassics Gyula
közoktatásügyi miniszter létesítette 1895. Tervét
eldjétl, Eötvös Loránd bárótól vette örökbe s a
kollégium szervezését az kezébe tette le. Eötvös
Loránd báró, mint a miniszter külön megbízottja,
kurátor címével áll a kollégium élén. Az intézet
közvetlen vezetje Bartoniek Géza igazgató. A
kollégiumban összesen 100 férhely van, ezek
közül 30 ingyenes, a többi 800 koronás egész
fizetéses és 400 koronás félfizetéses hely. Mednyánszky Dénes báró nagybecs családi könyvtárát ajándékozta a kollégiumnak, Semsey Andor
pedig 10,000 koronát adott a könyvtár gyarapíállami intemátusa.

tására.

e. p., névjegyeken a. m. en personne (franc),
személyesen.
Epacme, az éllények életében a fajok és törzsek fejldésének az a szaka, mely a kezdettl
virágzásuk koráig tart.
Epacridaceae (uöv.), a kétszikek forrtszirmú
családja az Ericales-sorozatban. Csinos cserjék v.
fácskák,
álló apró, merev, épszél levelekkel. A legközelebbi Erika-féléktl fleg az különbözteti meg, hogy porzója csak egy körben van
meg, s hogy a portokja egyrekesz, hasadékkal
(nem likaccsal) nyílik s függeléke nincs. Mintegy
430 faja csaknem kivétel nélkül Ausztráliában
tenyészik. Hideg házban csinos termetük- és szép
virágukért gyakran tartják. Némelyiknek a gyümölcse ehet.
Epacris Gav. (növ.), az Epacridaceae család
génusza 30 fajjal Ausztráliában és néhány szomszédos nagy szigeten. Csinos, finom level, többnyire örökzöld cserjék. Virágfüzérje v. fürtje a
karcsú ágakon sokvirágú, szépszín. Termésük
sokmagvú tok. Sok faja, mint az E. longiflora Cav.,
az E.impressa Labill. stb. üvegházi dísz. Az els
majdnem egész esztendn át virít, ügy ápolják,
mint az Erikát.
Epagóga (görög), a görögöknél az a bvös
mondás, mellyel földalatti istenségeket, vagy
gonosz szellemeket idéztek; gondolkodástanilag
és a szónoklattanban a. m. indukció.
Epagomenek (görög) a. m. a hozzácsatoltak,
az az öt nap, mely oly népek naptárában van a
360 naphoz toldva, melyek tizenkét 30 napos hónappal számítják az évet.
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(görög), általában az a felesleg, mely- ren megtámadja új hajóhadával egész Bizáncig
valamely idköz egy másik, tle különbö- kalandozott, de nem sikerült a tengeri hegemózt túlhalad majdnem kizárólag azonban a nap- niát magához ragadnia. A Peioponnesosban kitört
és hold-év (1. 0.) összehasonlításánál használták zavarok E.-t egy negyedik hadmenetre kényszeés B.-nak azoknak a napoknak számát nevez- ritették, s ekkor (362) Mantineiánál nyilt csatát
ték, melyek az ó-év utolsó újholdjától új-évig vívott a spártaiakkal. A gyzelem azonban ekkor
folytak le, melyek tehát a Hold korát újév nap- is eldöntetlen maradt és egy dárdától halálosan
ján mutatják. Ha pl. valamely év utolsó újholdja megsebesült. E. azt a tanácsot adta honfitársaidec. 29-ére esik, január 1-éig 3 teljes nap múlik nak, hogy béküljenek ki a spártaiakkal. A kiváló
még el, vagyis a következ év E.-ja 3. Kronoló- politikusban és hadvezérben ritka nagy erények
giailag majdnem kizárólag a húsvét kiszámítá- egyesültek: az önzetlenség, becsületesség és a
sára szükséges egyházi E.-aX értjük, mikor E.-ról hazát mindenek fölé helyez nemes életfelfogás.
beszélünk. Ezeknél a 12 szinodikus holdhónapból Csakhogy azzal, hogy Athén és Spárta mellett
álló hold-év és a juliáni év közti különbséget egy harmadik nagyhatalmat szervezett, bizonyára
kerek 11 napra tették és az újhold kiszámítására gyengítette Hellas ellenálló erejét Makedóniával
a nicaeai zsinat határozata alapján a Meton-féle szemben. V, ö. Pomtow, Das Lében des B. (Berciklust (1. 0.) használták és egyúttal a holdkörö- lin 1870).
Epanalepszis (gör.), a retorikában általán a. m.
ket a K. e. 1-sö évtól számították, melynek tehát
354-ik napjára esett az utolsó újhold, úgy, hogy ismétlés, nevezetesen egy v. két szónak ismétaz 1. év paktája XI. lett és minden következ évé lése, akár mindjárt egymásután, akár két monEsküszünk, esküszünk, hogy rabok
11-el több; x5QX-nél nagyobb epakta nem lehe- dat elején
tett ha az újhold éppen január 1-ére esett, az E.-at tovább nem leszünk Még jni fog, még jni kell.
Epanasztrofa (gör.), a retorikában a szóismétvagy '-al jelölték. Ezen így az arany számmal
lésnek az a fajtája, mikor a mondat utolsó szavát
(1. 0.) szoros összefüggésbe hozott E.-at a Gergelyféle kalendáriumjavításnál szintén javítani kel- a következ mondat elején ismételjük.
Epanodosz (gör., lat. repressio), a retorikában
mikor a husvétlett, mit Lilius meg is tett. Ma
száraítás Gauss szabálya szerint történik — az E.- a szóismétlésnek egy fajtája, nevezetesen mikor
nak csak kronológiai és kalendográflai jelentsé- a már említett dologra még pótláskép, rendszerint fordított szórendben, visszatérünk. Pl. Vele
gük van.
Epaminondas (Epameinondas), kiváló thebai bajnok öccse, az ifjú Ivánka, Ivánka az ifjú, Vasállamférfi és hadvezér, Polymnis fia, szül. Kr. e. megye virága (Arany).
Epanortózis (gör. a. m. helyreállítás), buzdítás
418 körül, megh. 362. Kiváló nevelésben részesült, melyet a pythagoreus Lysis filozófiai taní- a jóra, átvitt értelemben a prédikációnak az ertása fejezett be de aránylag csak késn lépett a kölcsi intelmet tartalmazó része. Epanortotíkus
nyilvánosság elé csak miután jó barátja, Pelopi- a. m. javító, épületes.
Epaphos, az egyiptomi görögök mondájában
das megszabadította (382) Theba várát a spáiiai
katonaságtól és a városban megdöntötte az oli- Zeus és ló fia, kit utóbbi hosszas bolyongás után
garchiát (379), lett honfitársainak vezéralakja a a Nilus partján szült, s apja, Zeus, az egyiptomiak
demokratikus alkotmány szervezésében, valamint királyává tett.
a hadsereg vezérletében és más államokkal való
Epaphroditos, 1. a filippibeli
keresztény
alkudozásokban, Athén és Spárta viszályát fel- község egyik tagja, kit a Rómában fogva tartott
használta arra, hogy idközben egész Beóciát Pál apostolhoz küldtek, hogy neki pénzsegélyt
egységes állammá alakítsa, s midn emiatt Spárta vigyen. Pál állítólag tle küldte levelét a filippifegyveresen beavatkozott, a leuktrai csatában beliekhez.
2. E., Nero császár titkára és ke(371) fényes gyzelmet aratott vele szemben, f- gyeltje, felszabadított rabszolga, Domitianus alatt
leg az általa feltalált ferde csatarend alkalmazá- kivégezték.
sával. (Az egyenl mélységbon felállított ellenséEparchia (gör.), a görög nemegyesülteknél a.
ges hadsorral szemben ugyanis E. az egyik szár- m. püspöki megye eparchosz, elljáró, parancsnyon seregének nagyobb részét helyezte el, mely nok, különösen valamely kerület heljrtartója.
csak akkor tördött a gyengébb rész helyzetével,
Épaalement (franc, ejtsd.- epoimaS) a. m. femikor a maga szárnyán már gyzött.) A követ- dez gát, amelynek rendeltetése csak az, hogy
kez 370. évben Peloponnesosba vezette seregét, mögötte csapatok, fleg lovasság vagy tüzérség,
de Spártát nem vehette be azonban az arkádiai az ellenség lövedékei ellen biztosítva felállíttatszövetség megalakításával és Messenia függetle- hassanak.
nltésével, meg az Ithome hegyén alapított MesÉpanlette (franc, ^tsd: epoiett) a. m. vállvért
sene város felépítésével a spártai hegemóniát (újabb idben válldísz vagy vállrojt), több hadseregmegtörte. Második peloponnesosi hadmenetének ben a tiszt aranyozott fémbl vagy ezüstbl, a
(369) semmi eredménye nem volt, úgy hogy hon- legénység többnyire csak posztóból vagy zsinórfitársai ezért vezeti állásáról letették
szintúgy fonadékból készített váUdiszeket visel, melyekre
ne^i tudott más sikert elérni Thessaliában az a tisztséget jelz csillagokat, rojtokat stb. alkalügyekbe való beavatkozással, mint azt, hogy Pe- mazzák.
lopidast fogságából kiszabadította. Harmadik peEpaanom, régi helvét város, melyben 517-ben
loponnesosi hadmenetében (367) az arkádiai szö- zsinatot tartottak és mely 563. elpusztult; ma
vetség tagjai maguk vetettek gátat mködésének Evionnaz falu van helyén, 5 km.-re D.-re St.
s az athéniek is ellenségesen léptek fel vele szem- Mauricetl, VaUis svájci kantonban.
ben. El is határozta magát, hogy Athént a tengeÉpave (franc, ejtsd: epiv), a. m. uratlan dolog.
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Epe (lat. fél), a máj váladéka. Emésztés idején
a patkóbélbe, emésztés közti idben az epehólyagba ömlik, ahol az emésztés megkezdéséig fölgyülik. Az epe, úgy ahogy a máj készíti, húsevknél vörösessárga vagy sárgásbarna, növényevknél zöldes folyadék, vegyhatása semleges,
fajsúlya (a víz fajsúlyát 1000-nek véve) 1003—
1006. Szilárd anyagainak mennyisége 1-5—4%,
ezek között 07— O'80/o anorganikus anyag. Menynyisége epehólyagsipolyos emberen meghatározva napi 500— 1100 cm*. A hólyagban idzött
epe összetétele nómikópen módosul ugyanis vi-

nál,

—

Epefestékek

mert annak leválását elsegíti. Ha bármi

okból az E. lefolyása a bél felé gátolva van
(akolia), az emésztés rendkívül szenved, a bélrothadás igen intenzív fokot ér el; a lefolyást nem
találó E. pedig a nyirokerek révén felszívódik,
s az egész szervezetben szétterjed. Ennek következtében sárgaság (1. o.) lép fel, amit a bUirubin
okoz, másrészt az epesavak mérgez hatást fejtenek ki, ami a légzés lassúbbodásában, de fleg a
szívverés gyérülésében nyilvánul meg (1' alatt 40).
Az B. -alkatrészek a bélben legnagyobbrészt
elrothadnak a taurokolsav teljesen, míg a glikozet veszít 8 kb. ötszörösen besrsödik, amellett kolsav egy része fölszívódik, s talán epehajtó
fölveszi az epehólyag nyálkahártyájának produk- (kolagog) hatást fejt ki. Az epefestékek a bélben
tumait mucint (nyálka) ós a le vallott hámsejte- redukálódnak sterkobilinné (ez adja a bélsár barna
ket. A hólyagepe színe zöldes, kevéssé zavaros, színét), ez részben fölszívódik s mint urobilin
;

;

:

1010—1040, vegyhatása gyöngén alka- jelenik meg a vizeletben.
Az B.-alkatrészek valószínleg a májban, vaállva a sárga epe is megzöldül,
lamint a lépben (ahonnan a vér a májba folyik)
mert oxidálódik (1. lejebb).
Az epe leglényegesebb alkotórészei az epesa- nagy mennyiségben szétes vörös vértestekbl
fajsúlya

likus.

A levegn

képzdnek az epesavak a fehérjékbl, az epevassók ós az epefestékek.
Az epesavak sohasem fordulnak el szabad álla- festékek pedig a vérfestókbl (hemoglobin).
Az epét beszárítva fel tauri inspissatum néven
potban, hanem alkálisóik alakjában. Epesav rendkívül sok fajta van, valószínleg minden állat- tartják a gyógyszerészek. Ebbl szénnel való
fajnak megvan a maga jellemz epesavja. Az színtelenítés után alkohollal az epesavak kivonepesavak a taurin (1. o.) ós glikokoU (1. o.) vegyü- hatók kikristályosítva mint jegeces epe (Plattletei valamilyen kolálsavval (ez a komponens a ner) kerülnek forgalomba. L. még Máj.
Epe, porosz egyházközség a mnsteri közigazváltozó)
legközönségesebben a taurokolsav ós
glikokolsav ezek a különböz epékben változó gatási kerület Ahaus járásában, a Dinkel folyó
mennyiségben fordulnak el húsevknél több a és vasút mellett, (igio) 4326 lak., akik szöv-fonó
taurokolsav, növényevöknél a glikokolsav. Em- iparral foglalkoznak.
Epea pteroenta (gör.) a. m. szállóige.
ber epéjében több a glikokolsav ezenkívül azonÉpée (franc, ejtsd: épé), csakis szúrásra alkalban speciális epesavakat is tartalmaz (koleinsav
mas egyenes, keskeny pengéj kard magyarul
és fellinsav).
Az epefestékek közül fiziológikus körülmények népiesen spádé. A középkorban a nagy kétél, váközt csak kett fordul el az epében a bilirubin gásra is alkalmas, nehéz, egyenes kardot is spar
tá-nak (espada, espé, É.) nevezték. Újabban szoés biliverdin. Ezekbl a legkülönbözbb behatá
sokkal az epefestékek egész sorát lehet elállítani. kásos párbaj tr- vívásnál is É.-t használnak.
Épée, Charles Michel, abbé de V, a legels siketA bilirubin képezi valamennyi epefestéknek
alapanyagát. Tiszta állapotban elállítva vörös néma-intézet alapítója és a jelekkel való tanítás,
por, vagy pedig rombos táblákat képez oldata az ú. n. francia módszernek feltalálója, szül. Veraranysárga. Oxidálódva biliverdinné lesz, amely saillesben 1712., megh. Parisban 1789. Elbb papi
;

;

;

;

;

;

;

:

;

levegn

állva is bekövetkesárga epe a levegn. Az
epében mind a kett megtalálható, mennyiségüktl függen változik az E. színe a sárga és zöld
között. Találunk azonkívül az epében mucint,
koleszterint, lecitint, zsírt, szappanokat, éterkénsavakat, párosult glikuronsavakat, koUnt, glicerinfoszforsavat stb., az anorganikus anyagok közt
(az epesavakhoz kötött alkálin kívül) káliumklozöld

;

ez az oxidáció

zik, azért zöldül

meg a

ridot, nátriumkloridot,

kalcium-magnézium

fosz-

azonkívül vassókat.
Fiziológiai szempontból az E. részben a kiválasztásokhoz tartozik (különösen a nehéz fémsók
az epében választódnak ki), másrészt azonban a
bélben igen fontos funkciókat teljesít. így aktiválja a pankreasznedv steapszinját (1. Emésztés),
ezt a hatást fleg az epesavak kolálsav komponensének tulajdonítják, továbbá a zsíremésztést
elmozdítja még azáltal is, hogy az emulziókópzdóst elsegíti, amellett az epesavassók segélyével nagy mennyiség zsírt, zsírsavat és szappant
képes oldani. A bélmozgások elmozdítása által
a bélrothadást (1. o.) gátolja, a fölszívódást is elsegíti, azonkívül szerepel a bélhám megújulásáfátot,

pályára készült, majd jogi és késbb újból teológiai tanulmányokat végzett. 1765-ben siketnómák
tanításával kezdett foglalkozni s 1770. saját költségén már kisebb intézetet is nyitott számukra.
A tanításnál a siketnémák elz oktatóitól eltóröleg nem a hangbeszédet alkalmazta, hanem a jelnyelvet. Jeleit mesterségesen is fejlesztette s az
ú. n. mvészi jelnyelv segélyével oly kiváló eredményeket mutatott fel, hogy mködésének hatása
alatt Európa több államában állítottak fel intézeteket, hol mindenütt de l'É. módszerét követték s
csak a XIX. sz, második felében tértek ismét
vissza a szakféríiak az ú. n. német módszerre,
vagyis a hangzóbeszéd tanításához (1. Siketnémák
oktatása). De l'É. kiváló irodalmi mködést is
fejtett ki. Legismertebb munkája Institution des
Sourds et Muets, par la voie des signes methodiques (Paris 1776). Elhunyta után intézetét államosították és emlékét a francia nemzetgylés
1791. törvénybe iktatta.
Epefestékek, 1. Epe. Kimutatásuk igen fontos
a vizeletben több reakcióval történhetik, leginkább használatos a Gmelin-féle és a Huppertféle reakoió (1. o.).
:

;

—
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Epeföveny, 1. Epek.
Epehajtó szerek (cholagoga), tkp. azok, melyek az epeválasztást fokozzák. Ilyen a szekretinhonnon, a pilokarpin és az epehajtóul rendesen
használt benzoésav vagy szalicilsavas nátrium s
az epe maga vagy epesavas sók. Sem a nátrium-

—

Epek

fel is lehet olvasztani és ilyenkor kiderül,

hogy

a kövek kristályos anyaga szerves vázra rakódott

le.

Az

B. igen gyakori jelenség az ember szervezetében, de sokszor semmi tünetet sem okoz. Leg-

gyakoribb az ötvenes-hatvanas életkorban, nkben
többször található, mint férfiakban, gyakori a kövér és köszvényes emberekben.
Az E. fejldésére alapul az epevezetékek és epehólyag hurutos állapota szolgál, amit ismét bizonyos baktériumok (bacterium coli, bacterium hyphi
abdominaUs) szokott elidézni. Legjobban elmozdítja az E. képzdését az epepangás, ami különösen kevés testmozgást végz, székszorulásban
Epehányás, 1. Epek.
Epehólyag (vesica fellea), a máj alsó felszínén szenved embereknél fordul el, nknél pedig a
fekszik, az embernél a jobboldali 9-ik borda csúcsa fzés ós a terhesség is hozzájárul. Az E.-betegmögött. 8—14 cm. hosszú, 3 cm. vastag mint- ségnek gyakran semmi tünete nincsen, sokszor
egy 35 cm' epét képes befogadni. Megkeskenyed pedig csak igen elmosódott jelekbl (mint pl.
vége (ú. n. nyaka) a 3 é cm. hosszú hólyagveze- tompa fájdalom a jobb bordalv alatt) lehet arra
tékbe (ductus cysticus) folytatódik, s ez a májból gyanakodni. Legjellemzbb azonban az E.-re az
jöv epe vezet vei a közös epe vezetvé (chole- B.-ves roham, E.-kólika, ami vagy úgy jön létre,
dochus) egyesül, mely a patkóbél (duodennm) le- hogy egy B.-vecske belejut az epevezetékbe és
részének hátulsó falán nyílik. Az B. nyaká- ott beékeldik, vagy pedig ugyancsak hasonló B.ban van a valvula spirális Heisteri. Nem minden kólikát okozhat az epevezetókek és az epehólyag
gerinces állatnak van E.-ja, hiányzik pl. a lónál, lobos állapota (az ú. n. cholangitis és cholecystitevénél, ceteknél, szarvasnál stb.
tis)
ez utóbbi esetben a roham lázzal is szokott
Epehólyagmetszés (cholecystotomia), a has- járni.
üreg megnyitásával járó sebészi mtét, célja az
Az E.-kólika a jobb bordaív alatt, az epehólyag
epehólyagban meggylt kóros termékek geny, táján hirtelen keletkez fájdalomban nyilvánul,
savó, kövek eltávolítása. Ha az epehólyag fala mely nyomásra még fokozódik is, sokszor pedig
ersen megváltozott, ennek eltávolítása válik a test egyéb részeibe is kisugárzik, leggyakrabszükségessé (cholecystektomia).
ban a gyomor tájékára, a jobb lapockába, vállba,
Epeios (Epeos, lat. Epeus), a trójai mondá- jobb emltájra, a nyak jobb felébe is. A beteg
ban a görög harcosok egyike. Mint
igen alá- igen nagy fájdalmai közben hányni kezd, eleinte
rendelt szerep, de annál jelentékenyebb mvész. a gyomorban lév ételt, azután nyálkát és epét
Ó építette a híres trójai falovat, 1. Trójai háború. láza is lehet akár 40" is, de nem minden E.-ves
Epeira L., 1. Keresztespk.
roham jár lázzal, st legtöbbnyire láztalanul folyik
Epeirosz, 1. Epirtcsz.
le. A roham más-más ideig, órákig, st napokig
Epekapilláriaok, 1. Máj.
is tarthat, sokszor hirtelen sznik meg, de hoszEpekólika v. epekkólika, 1. Epek.
szabb-rövidebb id múlva megismétldhetik. Ha
Epek (cholehth) ós epeköietegség (clwlelühia- az E. tartósan beékeldött, akkor az epe pangása
sis). Az E.- vek fleg az epehólyagban, ritkábban az folytán a nyirokkeringés révén felszívódik, a vérepe vezetékekben képzdött lágy és csekély fajsúlyú keringésbe jut (epevóriiség, cholaemia), s az
concrementumok, melyeknek nagysága változik egész szervezetet elárasztja. A beteg bre, nyála daraszem és a galambtojás nagysága között, kahártyái, szemefehére sárga lesz, vizelete sötét
számuk pedig nagyságuk szerint más-más néha vörösesbarna, vizeletének habja pedig sárga
csak egy, máskor több, akár több száz is lehet. (1. Sárgaság). A fájdalom az E.-ves roham alatt
Olykor nem alakul E hanem finom homokszer rendkívül nagy, olyannyira, hogy a beteg belecsapadék képzdik helyette az epehólyagban (ú. n. sápad, verejtékezni kezd, fetreng kínjában, érepeföveny). Kémiai szerkezetük szerint leggyako- lökése szapora, kicsiny lesz, st teljes elertleneribb a cholesterin k, továbbá vannak pigmentes dését, elernyedését (collapsus) is észlelni lehet.
(epef estékes) mészkövek (bilirubin mészk) és kal- Az E.-beókeldés által keletkezett roham és sárciumkarbonátot meg foszfátot tartalmazó E. gaság megsznik, mihelyt a
az epevezetéken
Alakjukra nézve vannak kerekded, ováUs, szög- át kijut a bélbe, vagy visszajut az epehólyagba
letes, többél, sokszöglet, körtealakú kövek, me- de cseresznyemagnál nagyobb
nem juthat ki a
lyeknek felülete vagy sima, vagy pedig dudoros. bélbe az epevezetéken át. Byenkor megtörténik,
Az E.-vek színe kémiai összetételüktl függ a hogy az epevezeték és valamely közelfekv bélcholesterin kövek fehérek, az epefestékes kövek részlet (esetleg a gyomor) között összenövés, majd
barnák, zöldesek vagy feketések. A kövek állo- átfúródás támad és ezen a nyíláson át jut ki a kö
mánya vagy egyöntet, vagy pedig rétegzetes, a bélbe, de megtörténhetik, bár ritkán, az is, hogy
mely utóbbiakban azután a legbels rétegen belül nem képzdik ki összenövés és az E. szabadon
egy ú, n. Bmag»-ot lehet észrevenni ez a «mag» fúródik át a hasüregbe, vele együtt kifolyik az
mucin, vagy pedig epehólyaghámsejtböl van, le- epehólyag tartalma és hashártyagyuladást hoz
hét továbbá cholesterin vagy bilirubinmész, néha létre.
idegen test vagy baktérium ezen «mag» köré
Az E.-ves roham alatt fájdalomcsillapító szererétegzdik le ugyanis az E. anyaga. Az E.-veket ket, collapsus esetén szíversítöket és meleg bobikarbonátnak, sem a nátriumszulfátnak, sem a
kalomelnek nincs epehajtó hatása. De mint hashajtók a duodennm fokozott perisztaltikája útján
szívó hatást gyakorolhatnak az epevezetékre és
elsegíthetik az epe kiömlését akadályozó kö vagy
nyák, vagy besrüsödött epe eltávolodását, s így
az epehólyag rendes kiürülését.

;

men

;

:
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;
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rogatást kell alkalmazni az epehólyag tájára. A
használatával (karlsbadi, vichyi, neuenahri, marienbadi stb.), olajkúrákkal, egyes, az epeutak fertzését gátló szerekkel küzdünk az E. ellen, igen
fontos azonban ezek mellett a székelés rendezése
és az epepangás meggátlása, amire nézve a legjobb, hogy az B.-ves ember naponta öt izben étkezzék, ne sokat egyszerre. Igen súlyos és javulni
nem hajlamos esetben sebészi beavatkozásra is
lehet szükség.

roham megszntével bizonyos ásványvizek

Epekbetegség, epekkólika,

1.

Epek.

Epeláz (fébris büiosa), elavult orvosi

kifejezés,

amellyel régebben olyan lázas betegségeket illettek, amelyek epés hányással vagy sárgasággal jártak. Az epés hányásnak nincs jelentsége,
mert az epe a hányási mozgások alatt kerül a
gyomorba, s elfordulhat ez minden hányással
kezdd lázas betegségnél. Tulajdonképen való B.
lenne tehát a Weil-féle betegség és az atropha hepatis flava (sárga máj sorvadás). Régebben az epés
jelzt számos betegség mellé függesztették s
volt pneumonia biliosa, epés tüdögynladás, malária büiosa, epés hideglelés stb., legtöbbször azonban az akut gyomorhurutot meg a tifuszt nevezték
e néven.
Epeiiceplialon, a. m. utóagyvelö (1. o.).
(gör.), vékony fehér réteg, amely
az agyvel üregeit (agykamrát) s a gerincvel
központi csatornáját fedi. Felszínét magas hengeralakú hámsejtek (B.-sejtek) fedik, s ezek alatt
flnom rostok fonadékából álló réteg van.
Ependymitis (gör.), az agykamrákat bélel
ependyma gyuladása, az ependyma megvastagodásában, ráncosodásában és apró, gömbölyded

—

Eperfa

aa B. gyümölcsét alkotják (1. az ábrát). Nevezetesebb fajai |a fehér vagy selyem B. {Morus
álba L.), 5 12 m., de egész 30 m. magas fa, tojásdad, szivesalju, kissé ferde levelekkel, de fleg
a hajtásokon cifrán karélyos levelek is láthatók
a visszája ritkás és kurta szr. Nyeles gyümölcse
sárgás-fehér. Hazája Kina. A XII. sz. óta Európában kultiválják, különösen a Földközi-tenger vidé-

—

m^

csaknem elvadult. Több fajtáját (Kíkén s itt
nában 14) termesztik, fképen leveléért, mely a selyemhernyó tápláléka. Figyelmet érdemel aMorus
cedrojia fajtája, mely époly kemény, de vaskosabb
növés s a levele háromakkora. Kínában a fehér
B.-t már 4000 évvel Kr. e. ültették. Hazánk D,-i
felében nagy mennyiségben ültetik utcára, utak
mellé. Célszer kerítésnek is, az évi hajtások
háncsából szép fehér papír és jó kötöz, gyümölcsébl ecet és szirup lesz. A fekete E. (Morus
nigra L., szederfa, török E.) 7 13 m. magas, le-

—

Ependyma

szemcsék képzdésében

áll (B.

granulosa),

ami

miatt az ependyma egyenetlen szemcsés és tömöttebb a szokottnál a vízfejség rendes kisér jelensége (1. 0.).
;

Epentézis (gör,), valamely hangzónak beiktakülönösen két mássalhangzó közé, könynyebb kiejthetség céljából. Pl. sumpsit (lat.) sumsit helyett a magyarban korántsem e h. koránsem. V. ö. Simonyi Zs. és Szilasi M., Járulékmássalhangzók, Magyar Nyelvr VI. és X.
Epeos, 1. Epeios.
Eper (növ.), 1. Eperfa, Epertermés és Szamóca.
Epereakciók, az epe alkatrészeinek kimutatását célozzák ezek közt az epefestékeket a Gmelinés Huppert-fóle reakciókkal mutatjuk ki, az epesavakat pedig a Pettenkofer-fólével (1. o.).
Eperéter, eperszagú gyümölcséter. Alkotórészei etilacetát, amilacetát és etilbutirát. Cukrászok
tása,

;

:

;

használják.
Eperfa (dvdafa, szederfa, Morus L.), a Moraceae (B.-félék) család génusza, 10 faja az B.-i mérsékelt éghajlat alatt, valamint a trópusok hegyvidékén terem. Fák v. cserjék, váltakozó, fiirészes,
alapjukon 3 er levelekkel, ezek gyab-an 3 karélyuak. Lombfakadással együtt virágzanak. A
virág 1 2 lakú. ügy a porzós, mint a terms
virágzata barkaszer v. az utóbbi gömbalakú
termövirágának leple 4 level, húsos. Termése
apró, egymagú, csonthéjszer, minden szemet a húsos, ellevesedett lepel veszi körül, a virágzat többi
részei, az elhúsosodott virágzati tengellyel együtt

—

Febér eperfa.

A

lerelcs hajtás porzós Tírágzatokkal,
virágzat,
gyümölcs.

ms

B ter-

C

keményször, nagyobb és jobban szívalakú.
virágzata kurta nyel. Gyakran kétlakú.

vele

Terms

Hazája valószínleg Perzsia, Itáliában elvadult.
Gyümölcse nagyobb, fekete, könnyebben szétfolyik
és fest, boríz (fructus mororum). Frissében v.
befzve fogyasztják, a görögök a bort festették
vele mint syrujms mororum orvosság is volt,
különösen a szájat öblögették vele. Fája íinomabb
esztergályos munkákrajó, Leveléta selyemhernyó
nem szereti úgy, mint az elbbiét ettl a selyemtermék nagyon középszer. Hazánkban jól tenyészik, de észak felé többnyire bokor marad s nem
ritkán tövig elfagy. A piros E. (Morus ruhra L.)
északamerikai, 10 m. magas, levele nagy, szívalakú, durvaször, gyümölcse jókora, hengerded,
hosszas, píros V. piros-lila, jóíz eszik. Jobban kitelel, mint az elbbiek. A kinai É. (török E., Morus
Constantinopolitana Lam., Morus multicaulis
Perr., Morus cuadlata Bonaf.) kinai eredet, a
;

;

;

fekete eperhoz hasonló, de

késbb a

levele leko-

Eperjes
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Eperfafélék

A

Béreng nev gomba sárgás v. barnás foltokat
okoz a leveleken 4. A Bacillus CnbonianusMacchiati
nev hasadó gomba telepei fekete foltokat okoznak
a leveleken. 5. A gyökereken különféle alakú, kb.
2 cm. nagyságú violaszín, néha sárga daganatok
észlelhetk, melyek nem egyebek, mint a gyökerek paraszemölcseinek (lenticella) beteges túlnövései a daganatokat régebben gombának tartották s különfélekép nevezték el a vélt gombát (Protomyces violaceus Ces., Ustilago Haesendonckii West. stb.). 6. Olaszországban nebbia (ködütés) név alatt ismernek egy betegséget, mely a
80-as években különösen Fels-Olaszországban
sok fát tönkretett: a betegség abban áll, hogy
nemsokára a fák kihajtása ntán a levelek ellankadnak, késbb elszáradnak anélkül, hogy lehullanának e betegségnek oka ismeretlen, habár a
beteg fákon sokféle gomba, különösen a Fhoma
Morormn Sacc. nev gomba található eddig nem
volt bebizonyítható, hogy e gombák okoznák e
betegséget valószínbb az a feltevés, mely az
abnormális idjárásnak tulajdonítja a bajt. 7. A
Kaukázusban kümöhül név alatt ismernek egy
veszélyes betegséget, mely a gyökereket teszi
tönkre ezek elrothadnak, úgy hogy a fa nagyon
köimyen kihúzható a földbl a beteg gyökereken
állandóan egy ismeretlen gomba miceliumai ta-

kat. plébániatemplom csúcsíves épülete, mely a
legtökéletesebb gót csarnoktemplom hazánkban
(a XIV. sz.-ból, 42 m. magas tornya 1750. újjáépült, másodszor újraépült Schulek Frigyes tervei szerint 1903.), az evangélikus templom és az
evangélikus kollégium régi nagy épülete álL
Ennek É.-i oldalán áll a szent-háromság szobra
azon helyen, hol Caraflfa 1687. 23 prot. nemes embert; kivégeztetett. Az egyúttal vásártérül szolgáló
futca déli részén áll a díszes városi vendégl és
mellette a színház, továbbá a görög-katolikus püspök temploma és palotája, az evang. kollégium
díszes új épülete s több más középület, valamint
néhány építészetileg érdekes régi ház, köztük
a Rákócziház (86. sz.). A futcához csatlakozó
mellékutcákban van a vármegyeháza, a római
katolikus fgimnázium, a Stefánia leánynevel
intézet, a ferencrendiek temploma s kolostora s
több más középület. A belvárost régente körülövez bástyák és árkok helyét ma ültetvények
és sétaterek foglalják el. Eperjes ma Fels-Magyarország egyik legintelligensebb s legélénkebb
városa. Itt székel a vármegye törvényhatósága,
a sirokai járás szolgabírói hivatala, a görög-kat
püspök; van itt Mr. törvényszék, kir. ügyészség, járásbíróság, pénzügyigazgatóság, államépítészeti hivatal, kir. tanfelügyelség, állami állatorvos, Mr. erdhivatal, adóhivatal, továbbá ügyvédi kamara, királyi közjegyz, pénzügyrbiztosi
állomás, ménteleposztály, csendrszakaszparanesnokság, tüzérezred és honvédzászlóalj, a 67. sz.
hadkiegészít parancsnokság, az 54. gyalogdandár
és az 5. gyalogezred parancsnoksága stb. Tanintézetei közül leghíresebb az evang. kollégium (1.
Eperjesi evang. kollégium), mely jogliceumot, teol.
akadémiát, fgimnáziumot, tanító- és tanítónképzt és polg. leányiskolát foglal magában ;
van itt továbbá királyi fgimnázium (1677), leány-

lálhatók.

nevel

selyemhernyónak
paszodik. Jól kitelel.
ajánlják, itt-ott díszfának ültetik.

nagyon

Betegségei. 1. A Septoria Móri Lév. nev gomba
a leveleken halavány vörhenyes foltokat okoz, melyek egjTe sötétedve, piszkos szürkévé válnak; késbb a levél egészen elszárad. E betegség támadása
alatt az E.-k, különösen a csemeték sokat szenvednek. 2. Korompenész. Fekete, koromszln
bevonat lepi be a fiatal hajtások és a levelek felületét, mit a Pumago Móri Catt. nev gomba
okoz Q. Koroynpenész). 3. A Pusarimn maculans

;

;

;

;

;

;

Eperfafélék (nsv., Moraceae), a kétszikek családja az Urticales sorozatban.Többnjire tejel fák
v. cserjék levelük váltakozó, hasítéktalan, ritkábban hasogatott pálháj ok háríyás, lehulló viráguk
mindig 1 ivarú, 1—2 lakú, leples, a lepel rendesen
•4 levélbl áll, porzó rendesen ugyanannyi. Termésük 1 magvú makkocska, melyet az elhúsosodó
lepel zár körül. Ezeknek és a virágzat szintén
elhúsosodó részeinek egyesülésébl áll az E. termése. (L. Epertermés, Fügetermes). Az E. fajainak több mint V'j-a Amerika meleg vidékein honos, a többi Ázsia, Afrika és az óceáni szigetek
között oszlik meg. A trópusokon kívül csak kevéssé
vannak képviselve, Európában általában csak
kultiváltak vagy elvadultak. Nevezetesebb génuszok Morus (eperfa), Ficus (füge), Dorstenia,
;

;

;

:

Artocarpus (kenyérfa), Carmabis (kender), Humulus (komló).
Eperf (növ), a Fragaria vesca neve a Balaton
mellékén, 1. Szamóca.
Eperfüge (növ.), 1. Ficus.

intézet (Stefánia-intézet), görög-katoUkus
(püspöki) hittani intézet (1880), 3 tanítóképz,
polg. iskola, gör. kat. kántorképz, tanonciskola,
negyesületi árvaház, ferencrendi zárda (1718),
1873 óta kisdedóvón-képz intézet stb.
közmveldést szolgálja a Széciienyi-kör (1878).
régi

A

A

kollégium falában van a vértanuk emléke (1908).
Tompa Mihály lakóháza is emléktáblával van ellátva (1902). Van takarékpénztára, az osztr.-magyar bank mellékheljrisége, 3 könyvnyomd^a,
kályhagyára, mechanikai pamutszövgyára, sörfzje, 2 gzfíirésze, szappan-, likr- és rum-, túró-,
szikvlzgyára, hengermaLma, 2 kkemence, t^lagyára, vasöntö és gépgyára, villanytelepe és jéggyára lakói élénk kereskedést
ipart znek.
E. a kassa-orlói és E.-bártfai vasút csomópontja,
;

^

van

posta- és táviróhivatala és telefonállomása.
E. lakóinak száma 1850-ben 6311 volt, 1869-ben

1880-ban 10,139. 1900-ban 14,447 és
1910-ben 16,323. A lakosok között volt 1900-ban
5513 magyar, 1705 német, 6804 tót s 121 rutén
vallás szerint 9181 római kat., 1581 görög-kat.,
Eperjes, 1. (Eperies, Pressov),Teixá.tsai.Yéiros 1315 ágostai evang., 241 helvét és 2106 izraelita.
8z. k. város címmel. Sáros vmegyében, a Tarcza A házak száma 1209. A várostól nyugatra van az
folyó balpartján, csinos erds hegység aljában erds hegyen épült kálváriatemplom, mely gyöfekszik. A ^abályosan épített csinos város közép- nyör fekvésénél fogva az egész hazában híres.
ponQa az E.-ról D. felé hosszan húzódó futca, Tovább D.-felé van a Vileczhegy, Petófl, Tompa
melynek közepén a Szt Miklósról nevezett római és Kerényi 1845-ik évi találkozását megörökít
10,772,

—
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Eperjesi béke

emlékoszloppal; a hegyek közt Borkút, odább totta s milliókra rúgó kárt okozott de a nemzet
Czeméte fürd. B, határa 3288 ha.
nagylelk adakozásaiból gyorsan felépült a város.
IrocUilom. K. Papp Miklós, Caraífa és az E.-i vértörvényTörténete. E.-t a monda szerint Vak Béla 1132.
szék, Kolozsvár 1870; Divald Károly, Egy város a ravaalapította, aki itt megpihenve, a sok eperrl netalon, Eperjes 1887 Myskovszky Viktor, A Sz. Miklóshoz
vezte el a helyet. II. Géza alatt német telepít- címzett E.-i róm. kat. plébániatemplom (Archaeol. Köelemévényesek jöttek ide. Róbert Károly 1312. falakkal nyek XII. köt 7. 1.) A magy. tört. társ. E.-i kirándulása,
1881
Fraknói Vilmos, Az E.-i béke 1633. (Századok 1871,
vétette körül, II. Ulászló pedig 1514. sz. k. várossá
Bzutórisz Frigyes, E.-i turistakalauz, E. 1910
188, 248 1.)
emelte. B. utóbb is számos szabadalmat nyert, de Divald Kornél, B. újabb templomai. Mvészet, 1904 Mayer
az idk folytán sokat kellett szenvednie háborúk- Endre, Az E.-i vértanuk kivégeztetése vagy az E-i mészárszék, E. 1908; Divald Kornél, A sáros vármegyei mútól s más csapásoktól. 1441. a lengyelek felgyújzeumból, Magy. Iparmvészet, 1906; Az E.-i Sít. Miklós
tották, 1604-ben Bocskai hódította meg, de csak- templom, Mvészet 1902; Kabdebó Gyula, A Miklós temphamar visszafoglaltatott. 1633-ban Rákóczi és lom, Magy. Építmvészet 1909 Iványi Béla, E. városa és
1526—28. hadjáratok (Hadtört. Közi. 1910); Divald
Esterházy nádor itt békét kötöttek. (L. Eperjesi az
Kornél, k% E.-i templomok, Budapest 1904. A memlékekre
'béke.) Változó sors után 1644. Rákóczi, 1670. a nézve Gerecze, H. k.
császáriak, 1672. ismét RáJíóczi csapatai foglal2. E., község, 1. Pozsony eperjes.
3. E., Gyuták el a várost. A következ évben erdéit leron- lához tartozó puszta Békés vmegyóben a XV.
tották s szabadalmaitól megfosztották. Ugyanek- sz.-ban két népes falu (Blek-B. ós Gyula-B.) volt
kor kezddtek a vallási üldözések is. A felkelk helyén s ugyanott volt a XVI. sz.-ban a Pathóczy;

;

;

;

;

;

;

—

;

^Városhnza.
Takarékpénztár

2

3 Ev.po/g.leáJiyisk.
It-Ev. ÍpinpLorn.
5 Posta és táv. Iiiv.
6 R. lxath.tp templom

Ep&jesi tok. pénzt.
^ Bcmkegxjlpt.

7

9 Pénzügyigazgatöság

frzséoet árvaJutz

1

111

Tzoltóság

Feketesas száUó
13 Városi kórház
14 Izr. imaház
1

1

,

Vármegyeház

1

Iznelemiiskola,
Kir laxth.fögimn^

1

8 Angol kisasszonyolt

1

léánijn,e\'.

int.

9 Honvédségi laki.
2 Járásb irosÓLg
21 Törvérajszék
22 Vctn szmhxLZ

1

12 N.emzetL szálló
2k- AU..taniiónhépzö

25 Berger szálló
26 Ferenczrmdi trnip.
27 Görkaih.tempLom.
28 Honvédségi lakt.
29 fíadkieg.parancs.
30 SzéclLényi szálló

mefer.

B.-t, 1684. újból megersítet1684 szept. 18-án Schultze tábornoktól
vereséget szenvedtek s a város 1685 szept. 11-én
megadta magát. 1687-ben Caraffa (l.o.) császári tábornok itt tartotta a hírhedt B.-i vértörvénykezést, mely az ellenreformáció legborzalmasabb
emlékei közé tartozik. A protestánsok helyzete
csak 1704. javult, amidn Rákóczi Ferenc hadvezére, Forgách B.-be bevonult s a szabad val-

1682. elfoglalták

ték, de

családnak várként ersített kastélya, melyet a
törökök 1550. elfoglaltak s 1595-ig birtak ekkor
Borbély György visszafoglalta s a faluval együtt
;

lerombolta.

Nyomai

látszanak.

Eperjes-bártfai h. é. vasút. Bpeijestl Bártfáig terjed, 44*9 km. hosszú, rendes nyomtávolságú hegyi pálya. Megnyílt 1893 dec. 11-én. Építési tkéje 3.080,000 kor. A Kassa- oderbergi vasút

üzemében van.
lásgyakorlatot újra biztosította. A császáriak
Eperjesenyiczke,ki8k. Sáros vm. sirokai j.-ban,
azonban 1714. ismét elvették a protestánsoktól a (1910) 253 tót lak. u. p. Bperjes, u. t. Tóteóvár.
templomokat s a jezsuitáknak adták át. Az ülEperjesi apátság, a tatárjárás idejében puszdözéseknek csak II. József vetett véget, s B. tult el, a mai Péregyháza helyén, a régi Arad
is gyarapodásnak indult, kivált bor- és vászon- vm. területén állott. A XII. és XIII. sz. els felékereskedése nagy lendületet vett. Legélénkebb ben kiterjedt birtokai voltak, de az 1569-íki zsivolt ez I. Napóleon idejében, midn B. volt a Len- nat mint ismeretlen apátságot enalíti. V. ö. Márki,
gyelország felé irányuló kereskedelem gócpontja. Arad Tört. I. 74.
Azóta inkább stagnál a város, mintsem emelkedik.
Eperjesi barlang, 1. Bánhida.
1887 május 6-án iszonyatos tzvész pusztított
Eperjesi béke, II. Ferdinánd és I. Rákóczi
B.-bon, mely a város kétharmadrészét elhamvasz- György között 1633 szept. 28. kötött békeszerz;

Eperjesi

kollésrium

evanfir<
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dés, mely a bécsi, nikolsburgi, pozsonyi és kassai
békekötéseket újból megersítette. Továbbá megegyeznek a felek abban, hogy Bethlen Gábor
özvegye, Brandenburgi Katalin, hitbérének birtokában maradjon a munkácsi vár és uradalom
azonban 200,000 írtért Rákóczi Gy. és fiai részére
adassék át de azért ezentúl is Magyarországhoz
és ne Erdélyhez tartozzék. Az eperjesi béke szövege ki van adva a Magyar Tört. Tár 1861. évf.
VIII. füzetében. Értekezést irt róla Fraknói V.
(Századok 1871. évf.).
Eperjesi evang. koUégiam, a régi városi iskolából 1531. alakultát evang. intézetté külföldi,
nevezetesen Krakkóból, Boroszlóból és Wittembergbl behívott kiváló tudósok vezetése alatt s
mint kollégium (teológia és jog) 1667 október
18-án nyílt meg tanára Carpzow ajánlottja, dr.
Pomárius Sámuel volt. 1671-ben elvették az evangélikusok templomaival együtt, Thököly Imre
alatt (1682) visszaadták, de 1687. újra a jezsuiták
kezébe került. II. Rákóczi Ferenc 1705 január 2.
visszaadatta megint, azonban I. Lipót özvegye,
Eleonóra régens császárné 1711 szeptember 30.
újra elvette s 1713 november 21-töl a jezsuiták
kezében volt 1773 okt. 29-ig. 1774-tl katonai élelmezési raktár volt. II. József császár tanácsára
azonban a protestánsok megvették tomplomostul
6000 forintért s 1785. szén a kollégiumban már
újra a protestánsok tanítottak. 1804. kerületi jelleggel ruházták fel. 1811-ben a jogi, 1852. a teológiai akadémiát s 1873. a tanítóképzt csatolták
hozzá, s azóta a kollégium a fgimnáziummal
együtt állandóan 4 intézetbl áll. 1887 május 6.
leégett, de az országos részvét adományaiból hamarosan s egészen kiépült. B jeles intézet igen
szép fekv vagyonnal s pénzalappal rendelkezik.
Fgimnáziuma 1886 óta államsegélyben is részesül s most költözik különálló s teljesen modem
épületbe. Kiváló tanárai voltak Mayer András,
Gsupka András, Vandrák András, a nagy pedagógus, ki magyar nyelv eladásaival vonzotta
oda az iQuságot, Hazslinszky Frigyes természet;

;

;

tudós.

—

Eperjes-Tokaji hegység

pedig öngyilkossággal elzték meg a vérpadot.
Fej a György volt kassai bíró is a kínpadon múlt
ki. A vármegyék, a király
emberei, végtére
még maga a nádor is panaszra mentek Lipóthoz,
könyörögve a törvényszék megszüntetéséért.Lipót
végre is engedett a vérbiróságot eltörölte, s eljárásának megvizsgálására bizottságot rendelt,
Caraffa azonban büntetés helyett a legnagyobb
kitüntetésekben részesült. Tábornaggyá, titkos
tanácsossá, Fels-Magyarország várainak fparancsnokává s nemsokára aranygyapjas vitézzé
neveztetett ki (1. Caraffa). Az B. történetét az
egykorú Rezik János eperjesi líceumi tanár Theatrum Epeijesiense cím munkában örökítette
meg. Monográfiát irt róla K. Pa/jp Miklós (Caraffa
és az eperjesi vértörvényszék, Kolozsvár 1870).
Eperjeske, kisk. Szabolcs vm. tiszai j.-ban,
(1910) 1031 magyar lak., u. p. és u. t. Mándok.
Eperjes-Tokaji hegység, az BNy.-i felvidék
vulkánikus zónájának egyik darabja, amely a
Sajó völgynyilásából egészen Eperjes vidékéig
tart. Ny.-ról a Hernád, K. rl az Ondova-Tapoly
széles völgye, iU. síkja határolja. Azeltt a hegységet a megyék beosztásának megfelelen az
Északkeleti Kárpátokhoz sorolták, hogy így Zemplén vm. a tiszáninneni vármegyékkel együtt
legyen tárgyalható. Ez azonban nagyon helytelen,
mert az E. határozott folytatása a Ptacsnik, ill.
Selmecbánya vidékérl kiinduló vulkánikus gyrnek. A hegység túlnyomó részben eruptikus kzetekbl áll, fként andezitbl, trachitból, riolitból és tufából s tulajdonképen nem más, mint
tekintélyes nagyságú, mediterránkori vulkánok

h

;

:

sorozata,
tulva.

amelyek meglehetsen

:

gatásokat. Csupán gazdag ós tekintélyes embereket fogtak el, kiket azonnal a legszörnybb tortura alá vetettek. Rettent kínzásokkal kicsikart
vallomások és koholt levelek alapján hozták az
ítéletet, mely többnyire halálra szólt. Némelyek
nagy összeggel megváltották magukat, mások

vannak

pusz-

Rendesen a Kapiról Hanuszfalvára vezetó hágószámítják a hegységet. Legészakibb csoportja
a Sóvári-hegység, v. Simonka, amely a Simonkacsúcsban 1092 m. magasságot ér el. Innen D. felé
az egyes vulkánokat vagy vulkáncsoportokat
néhány száz méter magas átjárók választják el s
ezek között emelkednek a 8—900 m. magas hegyek. Ilyen csoportok a Makovicza (979 m.), a
Xía/yó-csoport, amelynek legmagasabb csúcsa a
Téres (870 m.). Ettl D.-re a 328 m. magas Kisszalánczi hágón vasút vezet keresztül. A hegység
D.-i részét, a Bósva völgyétl D.-re el szokták a
többitl különíteni, mert ennek D.-i lejtjét (de
nem az egész D.-i darabot) Hegyaljának (1. o.)
nevezik. Ezea terem a világhír hegyaljai vagy
tokaji bor. Maga a Tokaji-hegy a vulkánsortól
különálló, meglehetsen szabályos, ersen lepusztult vulkán, amelynek tufái csak helyenkint vannak még meg. Ugyanilyen különálló, a sorozatból kiugró vulkán a komplikált Sátorhegy Sátoraljaújhely mellett, ügy látszik, hogy ez a két
különálló hegy tulajdonképpen csatlakozó darabja
annak a másik, sokkal kisebb sorozatnak, amely
a Sátorhegytl a bodrogközi Királyhelmeczi hegyen át, néhány kisebb, törmelékbe fulladt vulkánmaradvány közvetítésével a beregszászi hegyeknek vág. A Tokaji-hegy (516 m., 1. o.) és a
Sátorhegy közt lev szép lejtség változatos
domborzatának, meg a kitnen málló eruptivus
kzeteknek köszönhetjük a Hegyalja kitn
tól

:

Epeijesi vértörvényszék név alatt ismeretes
az a politikai bíróság, melyet nápolyi gróf Caraffa Antal császári tábornok 1687. Thököly híveinek kiirtása és megfélemlítése végett állított
fel Eperjesen. Caraffa saját elnöklete alatt 12
tagú bizottságot szervezett, melyben 4 császári
katonán kívül 8 magyar nemes és polgár vett
részt. De, amint a bírák egyike késbb az országgylésen kijelenté a birák szavazata meg volt
kötve; mindennek a tábornok akarata szerint
kellett történnie. Szavazatukat a hadbíró fülébe
kellett súgniok. A nem magyar tagok szava többet nyomott, s különben is nem a szavazatok szerint hozattak az ítéletek. Szontiványi László, s
egy becstelen n, kit emlékeink Tábori Erzsóknak
neveznek, voltak a fvádlók, kiknek följelentése
alapján 1687 febr. 16. megkezdte Caraffa az elfo-

le

borait.

—
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Ephemera

Itt a hegység lába eltt a Bodrog folyik, amely
Epeszappan, 1. Szappan.
Epeonaktok, 1. Hetoták.
a hegybl jöv vizeket felfogja A hegy lábát
Epeus, 1. Epeios.
a folyó felett szép, magas terraszok kisérik, amelyeken a vasút vezet. Ny.-on a Hernád, K.-en az
Epeutak, az epe levezetésére valók. Eltekintve
Ondova, ill. a kis Ronyva fogja fel a hegyekbl a májban lévktl, a két szárból ered májvezelejöv kis patakokat, amelyek természetük sze- ték bi (ductus hepaticus), a hólyagból jöv hóiyagrint nem lehetnek hossznak. A hegyek közé, rész- vezetókbl (ductus cysticus) ós a kettnek összeben az emptivus kzeteknél fiatalabb, részben folyásából ered közös epevezetbl (ductus choleazoknál idsebb laza harmadkori rétegek nyúlnak dochus) állanak, amely a patkóbélbe nyílik. Emészbe, az É.-i részén sótelepekkel (Sóvár). Régibb tés idején az epe a májból a ductus hepaticuson
kzetek csak a hegységen kivül találhatók, kü- és ductus choledochuson át egyenesen a patkólönösen a Ronyva és az Ondova közt a nagyon bélbe ömlik, de ha nincsen a bélben emésztés, a
lepusztult Zempléni Szigethegységben. A vulká- ductus choledochus elzáródik, s ilyenkor az epe a
nikusutóhatásokegyike a dubnikiopál-elöfordulás, ductus hepaticusból a ductus cysticuson át az epetovábbá a sok szénsavas forrás, amelyek közül hólyagba jut. L. még Epe, Máj.
Epevérüség, 1. Epek és Sárgaság.
legnevezetesebb a ránkfüredi idszakosan szök
Epexegézis(gör.), a retorikában olyan részleteartézi szökkút.
A hegység küls lábánál nagy községek sora- zés vagy értelmezés (mellékmondat vagy appozició
koznak, mint Szerencs, Tokaj, Bodrogolaszi, Sá- alakjában), mely inkább csak díszül szolgál, pl.
rospatak, Sátoraljaújhely s ezek közt a borter- Monda Lajos, a nagy király
(Arany).
Epharmonia (növ.), egyrészt a növény teljes
melés középpontjai Tállya és Mád. Benn a hegyalkalmazkodását, vagyis alaki szerkezetének ós
ségben jelentsebb helység nincs.
Eperkúra. Gyógyító eljárás, melynek lényege a küls körülményeknek harmóniáját jelenti az
sok, 1—1 '/g kg. eper (szamóca) elfogyasztása na- epharmonia, Vesque szerint másrészt az B. a nöponkint. Köszvény ós hólyaghurut ellen használ- vények hisztológiai szerkezetében megnyilvánuló
ták (1. Citromkúra). Ajánlották vérszegénység és a leveg, talaj és víz hatásával kapcsolatos
vastartalmú. alkalmazkodási jelenség. L. még Epharmonikus
ellen is, mert az eper aránylag
Székszorulás bizonyos eseteiben, az apró magvak sajátság.
Epharmonikus sajátság (növ.). A növények
hatása folytán, beválik.
Eperlán-lazac (Osmerus eperlanus L.), 1. hisztológiai sajátságaiban Vesque megkülönbözteti a fejldéstörténeti és az alkalmazkodási sajátStint
Épemay (ejtsd: epemé), város és járási székhely ságokat, amely utóbbiak közül a íizikai médiumMame francia départementban, a Mame és Cubry mal összefüggk az E.-ok. Az B. csak a fajra jelösszefolyásánál, több vasúti vonal mellett, (i906) lemz, míg a nagyobb rendszertani egységekre a
21,637 lak. A gyönyör fekvés, rendezett utcák- taxonomikus sajátságok jellemzk.
Epliebe E. Fr. (növ.), a róla ebievezett család
ból és szép terekbl álló város Franciaországnak
egyik legélénkebb forgalmú keresked városa. zuzmógénusza. Sziklán él, apró lombos zuzmó,
B. a champagnei borkereskedelem központja, évi melynek telepében a Stigonema moszat sejtjei
forgalma meghaladja a 60 millió fir.-ot. Hatalmas élnek. Nálunk csakis az E. lanafa (L.) Wainoo
gyártelepei közül említést érdemelnek a vasúti fordul el.
Ephebos, 1. Efébek.
gépgyárak és javítómhelyek, a Mercier-telep, a
Ephedra L., kazuárbokor, csikófark, bogyóselyem-, len- és kenderfeldolgozó iparvállalatok
20 faja
stb. Középületekben is elég gazdag. É. (Spama- pikk (növ.), a Gnetaceae család génusza
cum, 1. 0.) már a X. sz.-ban fennállott ekkor vet- a mérsékelt öv melegebb részein honos, dúsan elték el Champagne gró^ai a rheimsi püspöktl. A ágazó, pikkelylevel cserjék v. félcserjék. Ágaik
XIV. sz.-ban a francia koronára szállott. 1592-ben hengeresek, zöldek, hosszukban finoman barázdáGuise hercege foglalta el, de még ugyanazon év- sak s általában a surlók termetére emlékeztetnek.
Virágaik többnyire kétlakuak úgy a porzós, mint
ben visszavette IV. Henrik.
Épemon, város Bure-et-Loire francia départe- a term virágok apró füzérekké egyesülnek, v,
mentban, a Gueste és Drouette összefolyásánál, a term virágok végáUóan magánosak. Termésüvasút mellett, (i9oi) 2329 lak., malom- és épület- ket a mag és az ezt körülvev elhúsosodott. megköbányászattal, brcserzéssel. A város mellett pirosodott murvalevelek alkotják. Az E. vulgáris
Rich. 25—60 cm. magas, kis ágas cserje. A Földegy XI. sz.-ból ered várrom látható.
Éperon (franc, ejtsd: eproS) a. m. sarkantyú, közi-tengertl a Himalájáig terjedt el, de megvan
gyámfal várerdítésnél egy kis kiszögell él- továbbá Wallisban (Fels-Rhöne), Dél-Tirolban,
Budapest környékén, a Tordai hasadékban, a Tiszaerd.
Eperparéj v. eperspinót (növ.) a. m. Amarantus Duna közén számos helyen s a szikár dombokat,
homokbuckákat szereti. Piros termésfüzérkéi
viridis (1. 0.) és Chenopodium foliosum (1. o.).
Epertermés (növ.), tkp. terméságazat, amelyen amenta uvae marináé név alatt régen oíflcinália kis aszmagterméseket (1. Termés) a meg- sak voltak, a nép még most is használja ket.
húsosodott és nedvdús lepel veszi körül. Bzek a Némelyek termése ehet.
Ephektikus, 1. Efektikus.
húsos tengelyen mint bogyócskák ülnek szorosan
Eplielis (gör.) a. m. szepl (1. o.).
(sorosus). Ilyen termés pl. a fehóreper, feketeEpbemer, 1. Efemer.
eper, papireper. L. Eperfa.
Epltemera (gör.), a. m. efemer láz (1. o.).
Epesavak, 1. Epe- Kimutatásuk történik a
Epbemera L. (állat), 1. Tiszavirág.
Pettenkofer-féle reakcióval (1. o.).
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Épbémérides (franc, ejtsd efemerid), egyike lami bérl, Ephraim és Icig veretett a 7 éves háaz els nemzetgazdasági folyóiratoknak, a francia ború alatt a poroszországi és lipcsei pénzverkflziokrata iskola közlönye. E folyóirat megin- ben 1753 évszámmal. Eredetileg 14 tallérnak keldult 1765 decemberben, ezen név alatt É. du ci- lett volna 1 márka szinezüstöt tartalmaznia, utóbb
toyen ou chronique de 1' esprit natlonal; szerkesz- azonban 40, st 45 tallért is vertek belle, minéltje Baudeau (1. o.) volt. Kezdetben hetilap volt. fogva az E. értéke annyira csökkent, hogy 20 tal1772-ben megjelenése elnyomatott, de 1774. Tur- lért is kellett egy Louis d' rért adni. A hubertsgot minisztersége alatt újból megjelent ezen el- burgi béke után kitiltották a forgalomból.
Ephtaliták, mongol nomád nép a hunnok (görög
men : Nonvelles Éphémérides économique, ou bibliothéque raisonnée de l'histoire et de la politiqne. unoi) nyugati ú. n. fehér ágából, mely a kínaiakTurgot halála után ismét beszüntették; 1788. kal való hosszas hadakozás után körülbelül 50.
új kísérlet tétetett kiadására 1789. megjelent Kr. e. a fágtól teljesen elszakadva, lassan az
utoljára ezen cím alatt De l'humanité ou biblio- Aral-tóig jutott, elfoglalta Khivát, Balchot s más
théque raisonnée des sciencesmorales.AzÉ. a flzio- tartományokat. Ez idben a kinai évkönyvek Tinkrata iskola legkiválóbb kép\áselitl közölt be- la, az európaiak euthaliták,hephthaliták néven emcses dolgokat és fontos szerepet vitt ama kor gaz- legetik. Megersödve Arvaresni név alatt Perzsia
ÉNy.-i részét birták. Maradékaik Khivában étnek.
dasági eszméinek történetében.
Epbyra (állat), 1. Korongos medúzák.
Ephesia, 1. Artemis istennnek mellékneve az
Epi
(gör.), gyakran fordul el összetételekegész antik vüágban nagyhír efezusi templo2. így nevezték az istennnek éjjel ben, a. m. -nál, -nél, hozzá, meUette, utána, fölötte.
máról.
Epiblaszt egyértelm az ektodermával (1. o.)tartott titkos efezusi ünnepét.
Epbesiae litAerae, 1. Efezusi szavak.
Epiblasztéma (növ.), az emergenciák és szrképletek közös neve.
Ephesos v. EpJiesiis, 1. EfezusEpiblefaron, 1. Epikantusz.
Ephialtes, 1. Aloadák.
Ephialtes, 1. maiisi görög ember, ki a hagyoEpibléma (növ.), a fiatal gyökereket befed felmány szerint Kr. e. 480. Xerxes hadait egy gya- br, mely abban különbözik a közönséges felbörlogösvényen a Thermopylae szorosát
Leo- tl, hogy szájnyílásai nincsenek, sejtjeinek kinidas katonái mögé vezette. Az amphiktionok dudorodásából keletkeznek a gyökérszrök és kéezért dijat tztek ki fejére és egy földije Antiky- pes vizet és az ebben oldott anyagokat kívülrl
rában megölte. — 2.E., athéni demokrata állam- is felvenni.
férfiú, aki ellenezte Kunon indítványát, hogy
Epiboolangerit (ásv.), ólomszürke, talakú krisSpártát a lázadó helotákkal szemben támogassák. tályok és apróbb szemek (barnapátban bennve)
Periklésszel karöltve megszüntette az Areopág képlete Pb,(SbSJj
egyetlen termhelye Alténbefolyását a belügyekre
hatáskörét a büntet berg (Szilézia).
birá^odásra és a vallásügyekre szorította (460).
Epibolns (állat), 1. Csalóhal.
A népgylés határozatait ezentúl is a heliaszták
Epicardinm (lat.), a szívet körülfogó szívesküdtszéke vizsgálta felül, szabályszer peres buroknak az a lemeze, mely a szívre ráfekszik
eljárás útján. E. politikai szerepe 457. véget ért
8 vele szorosan össze van nve. L. Fericardium^
a néphit szerint Perlkles tétette el láb alól, ArisEpicarpiam (növ.), 1. Exocarpium.
toteles viszont azt hiszi, hogy az elnyomott ariszEpicediam, 1. Epikédeiosz.
tokraták ölették meg a tanagrai Aristodikosszal.
Epicentrum (gör.-lat.), azon földfelületaek
Ephialtes (áuat), 1. Fürkész darazsak.
a középpontja, mely földrengés alkalmával megEphidrosis, 1. Hiperidrózis.
rendült. L. Földrengés.
Eplúppiom (állat), az ágascsápú levéUábú
Epicharmos, melléknevén Sikulos (sziciliai)„
rákok (Cktdocera) pihenpetéit, ú. n. téli petéit az els görög vlgjátékkölt, szül. Kr. e. 540 táján
burkoló bamaszín, nyeregalakú takaróhéj.
Kosz szigetén, honnan síaüeivel a szicUiai MegaEphorok, 1. fórok.
rába került Késbb Szirakuzában Hieron király
Ephoros, görög történetíró az eoliszi (kisázsiai) udvari költje lett s 450 táján halt meg. Mintegy
Kymébl Kr. e. 405—330 közt. Isokrates tanít- 35 darabot írt, részint a mitológia dolgait traványa. Az egész görögség történetére kiterjed vesztálta (Kyklops, Prometheus, Hephaistos), ré>
nagy
30 könyvben a Heraklidáknak Pelo- szint az életbl kapott ki komikus alakokat A
ponnesosba visszatérésével kezddött s Perinthos szerkesztés mvészetét még nem értette, komikus
ostromáig (340) terjedt. Nagy tekintélyben állott helyzeteket és tipikus alakokat rajzolt. Sok durée Bzlciliai Diodorosnak elsrend forrása volt. Tö- vaság, trágárság mellett eleven dialógus és talpraredékeit Müller adta ki (Fragmenta Historicorum esett bölcselkedés jellemzi. Ezért Platón nagyra
Graecorum I.). V. ö. Klugmann, De E. historico becsülte, s talán ezért mondták, hogy Pythagograeco (Göttingen 1860).
rasnak tanítványa volt Horatius szerint Plautua
Ephraem (Aphrem), szír egyházatya, 1. Efrém. is sokat tanult tle. Töredékei megvannak AhEphraimios, bizánci történetíró a XIII. sz. rensnek a görög nyelvjárásokról szóló mvében.
végén s a XIV. sz. elején. Jambusokban énekelte Életét Lorenz irta meg (Berlin 1864).
meg a bizánci császárok történetét VIII. Mihályig,
Epiciklois, 1. Cikhis.
vagyis 1261-ig. Kiadta A. Mai (Róma 1828) és
Epiciklas (gör.) a. m. mellékkor a Ptolemaios.
Imm. Bekkor a bizánci történetírók gyjteményé- asztronómiájában oly kör, melynek középpontja
ben (Bonn 1840).
egy másik körön, a deferensen halad tova, míg
Ephraimiták, azon ezüst egész-, fél- és negyed- magán az E.-on egy bolygó mozog egyenletes sebesforintosoknak gúnyneve, amelyeket két zsidó ál- séggel. Az B. célja volt a bolygók a Földrl látott
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Epiooenum

Epifánia

mozgásának magyarázatát adni, s e célnak annyiEpidermisz, a br küls hámrétege, mely isban felelt meg, amennyiben a bolygók elöre- és mét két f rétegbl, a csirarétegbl (stratum gerhátrafató mozgásának, hurokképzósének, továbbá
megállapodásának els közelítésben leírását szolgáltatta.

Epiooenum (lat,

substantivum, görögül

t. i,

minativum) és a szarurótegböl (stratum comeum)
áll. L. Br.
Növénytani értelemben 1. Felbr.
Epidermoidális képzdmények, 1. Szarukép-

—

letek.

epikoinon), állatot jelent oly névszó, amelynek a
hím- és
(génusz) jelölésére egyetlen alakja

nnem

V.

végzdése van.

Epicriam glatinosum

L. (=

glvtinosus L.), 1. Güiszta-göte.
Epictetus, 1. Epiktetos.
Epicurus, 1. Epikuros.

Epidiaszkóp, 1. Vetület.
Epididimit (ásv.), rombos tk vagy táblák, 5
mm.-nyi színtelen kristályok; bven fordul el
Ickthyophis Narsarsuk-Kaka termhelyen (Igalikonál Grönlandon), ritkán Kis-Arö szigetén a Langesundfjordban, mindig az eleolitszienitkzetben. Kémiai

összetételefazonos az endidimittel HNaBeSijOg
m. húgyhólyagmet- a kett egymással párhuzamosan össze is szokott
szés (cystotomia suprapubica), a hólyag megnyi- nni.
tása a hasfalon át a symphysis felett.
Epididimitisz (gör. epididymitis), a mellékEpidamnos (Epidammis), ógörög város lUi- here gyuladása. L. Kankó, Mellékheregyuladás,
.

Eplcystotomia

:

(gör.) a.

riában, az Adriai-tenger partján, a mai Durazzo
helyén, Korkyra (Corfu) sziget gyarmatvárosa.
Az B. és anyavárosa Korlq^ra között kitört viszálykodás volt a peloponnézoszi háborúnak közvetlen
oka. Késbb, a római korban, neve Dyrrhachium,
innen indnlt ki a Balkán-félszigeten átvonuló fhadiút, az Egnatia via (1. o.).

Szifilis.

Epidldymis

(gör.) a.

m. mellékhere

(1.

o.).

Epidiorit, kzetmegnevezés, Gümbeltl származik és egyrészt a diabázok egy csoportjára vonatkozik, másrészt olyan telérkzetekre, amelyek
zöld rostos amflbolt és bamazöld augitot tartalmaznak. Ujabban azt az átmeneti állapotot értik
alatta, amidn amflbol-keletkezéssel kapcsolatban (uralitosodás) a diabázkzetek amflbolitokká

Epidauros, 1. ókori görög város Argoliszban,
a Peloponnézosz K.-i partján, a Szároni-öböl mellett híres volt a várostól Nyra, kb. 12 km.-nyire alakulnak át.
fekv Asklepios-szentélyérl, mely az ókori göEpidot (ásv., Pistazit). Tulajdonképen egy egész
rögségnek egyik legnevezetesebb búcsújáró helye ásványcsaládot jelöl e név. A szorosabb értelemvolt, ahol Asklepios papjai gyógyították az oda- ben vett B. a monoklin rendszerben kristályosozarándoklókat. A szentély épületeit, a stadiont s dik, eddig ismeretes alakjainak száma 300. Képa nagy márványszinházat, mely kitn karban lete HCaj (Al, Pe)gSÍ80i8, az alumínium és vas
maradt fenn, a múlt század 80-as éveiben tárták izomorf módon helyettesítik egymást. A kristályok
föl, miközben sok, a gyógyítás módjára érdekes többnyire rovátkos oszlopok, szálas, szemcsés és
;

világot vet föliratot is hoztak napfényre. Ezek- tömött féleségei is elég gyakoriak. Színe többrl, valamint a fölfedezett memlékekrl v. ö. nyire zöld, barna, szürke, néha veres és fekete.
Láng Nándor, B. (Budapest 1902) és Defrasse- Üvegfónyü, pleokroiszmusa rendesen igen ers.
Lechat, Épidaure, restauration et description (Pa- K. 6—7. Töm. 3-25— 3-5. Bz a szilikát egyútris 1895). — 2. E. lÁmera, ógörög város a Pelopon- tal dimorf, rombos módosulatát Zoizit névvel jenézosz DK.-i partján, a mai Monemvazia mellett, lölték. Pajtái
Pistazit, zöld, sugaras, szemcsés
mely boráról (malváiiai) híres.
E.
Piemontit (Mangánepidot), veresbama, veEpidaurum, antik római város Illiriában a mai resfekete és violaszínü, szálkákban pirosas
Ragusa Vocchia helyén, melyet 535. Kr. u. a keleti Bucklandit, fekete, kissé zöldes. Üvegcsben hegótok, végleg pedig 600. a szlávok pusztítottak el. vítve többnyire vizet adnak, lángban duzzadva olEpideixis (gör.) a. m. felmutatás, közszem- vadnak, sósav részben elbontja, de izzítás után
lére bocsátás, a. is m. díszeladás, különösen a könnyen választja ki a kovasavat kocsonyás állarétorok és szofisták díszeladása.
potban. Fkép mint másodlagos termék fordul
Epidémia, 1. Járvány.
el a kristályos és palás kzetekben: amflbolEpidendron (növ.), közönségesen a. m. fán éls- palában, kloritpalában, gneiszben, gránitban, szieköd, álólösköd epiflta.
nitben, melafirban stb. Legnevezetesebb lelheEpidendrum L. (növ.), az Orchidaceae (Kos- lyei Sulzbachvölgy (Salzburg m.), innét való a
borfélék) család génusza
400 faja Amerika tro- Nemzeti Múzeum gyönyöi- példánya is, Zöptau
pikus részén és ettl É.-ra az Bgyesült-ÁUamok (Morvaország), Zermatt (Svájc) Magyarországon
D.-i részéig van elterjedve. Igen különböz ter- csak egy-két helyen ismeretes Szántó (Csobánka
met, részben fán lakó Orchidaceák. Kultiváltak mellett). Vask, Borsabánya és Poprád mellett (porpl. E. eUipticitm Grah. Braziliából, E. Stamfor- flros diabázban). Mesterségesen keletkezve pedig
dianum Bat. Guatemalából.
kohósalakokban eléggé gyakori. Az B.-nak sok
Epidermatikus módszer, gyógyszereknek az szinonimja van Arendalit, Achmatit stb.
Epidozit, lényegében epidotból álló palás vagy
ép brön alkalmazása (kencsök, borogatások, bedörzsölések).
szemcsés kzet, amely rendesen még nagyobb
Epidermidózis (gör.), a br hámrétegében le- mennyiség kvarcot, kevés gránátot, vezuviánt,
folyó börbajok régi gyjtneve.
titanitot és amflbolt tartalmaz. A kristályos paláEpidermin, fehér viasz, glicerin, arab mézga kat szokta kísérni. Hazánkban Rézbányán fordul
ós víz keveréke. Sürfolyós, tejszer tömeg, a el. Elég gyakori kzet.
brre kenve gyorsan reá szárad rugalmas, simuEpifánia (gör.) a. m. megjelenés. A vízkelékony hártya alakjában.
reszt vagy Mrom királyok (január 6) nne:
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Epifanit

pének görög neve, amelyen azt a nyugati egyház is elsrend ünnepül a naptárába iktatta.
A karácsonynál kétségtelenül régibb s ennek a
IV. sz. vége felé történt általánosabb elterjedése
eltt jóformán a helyettese is. (L. Karácsony és

Az

E. szó elcsavarásából lett az olasz
Befania, ez ünnep megszemélyesített képviselje, egy a mi Lucánk- és Mikulásunk-í&l rokon alakja az olasz néphitnek és a
Vízkereszt.)

Befana

(1.

o.) v.

fzd népszokásoknak.

hozzá
Epiíanit

(ásv.), kloritszern ásvány, valószínleg a biotit mállási terméke, amely ,a csillámpalának elegyrésze; termhelye Tváran (Wermland,

Svédország).
l.

Epiüta V. epiphyta
Alélsködk.
Epifizis,

1.

a.

m. rajtaéló növények,

Epiphysis.

néha episztrofa, a. m. utóismétmely abban áll, hogy több egymást
követ mondat ugyanazon szóval végzdik; ellenEpifora

lés,

(gör.),

szóalakzat,

téte az anafora,

Epiioszforit

1.

zö'd

Epigrráfiai oldal

megfelelen van elhelyezve a máj bal karéja, a
gyomor egy része stb.
Epigenezis elmélet. Megalapítója Wolff Fr.
G., aki 1759. közzétett doktori értekezésében
(Theoria generationis) az addig egyedül uralkodó
kibontakozási tannal (praeformatio.evolutio) szemkifejtette, hogy sem a petesejtben, sem a
csírasejtben nyoma sincs az embrió leend organizációjának. Az E. szerint az embrió teste egyszerbb állapotokból újrafejlödéssel alakul ki.
A kibontakozási tan szerint az ivari elemekben,
még pedig egyesek (ovulisták) szerint a petében,
mások (animalculisták) szerint a hím csirasejtben
megvan az illet lény minden részével együtt,
csakhogy egyelre kicsinysége miatt láthatatlan:
a kifejldés nem áU egyébben, mint a láthatatlan
lénjmek megnagyobbodása közben a látható áUapotba való átmenetelében. Wolff E.-e a kibontakozási tant hosszas küzdelem után megbuktatta.

ben

Epigenit

(ásv.), képlete 7 (Cu2,Fe)S.As,Sj romacélszürke rövid oszlopok, amelyek nagyon hasonlítanak az arzenopiritre. Termhelye
Neuglück-bánya Wittichen közelében a Schwarz-

bos,

Elöisynétiés.

(ásv.),

—
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vesés-rostos tömött

apatit.

Epiíragma, 1. Epiphragina.
waldban.
Epigaea L. (nSv.), az Erlcaceae család génusza
Epiglottis (gör.) a. m. gégefed. L. Gége.
két fajjal Észak-Amerika atlantikus részén. Az
£pignathii8(gör.),az összentt ikertorzoknak
E. repens L. hever, rozsdabarna szr, örökzöld az az alakja, midn a csökevényes iker a jól fejlett magzat koponyaalapján tapad s leggyakrabban alaktalan tömeg alakjában a szájürból lóg ki.
Epigonation (gör.) a. m. térdig éröruha; a gör.
kat egj'házban eg>' tai-solyalakú négyszög táblácska, mely az áldozó papoknál két szegleténél,
a püspöknél csak egy szegleténél fogva az övhöz
ersíttetik. E.-t nem minden áldozópap viselhet,
csak apátok, prépostok és akiknek azt a püspök
érdemeikért kitiintetésképen megengedi. Jelenti
Jézus gyzelmét a halál felett és a lélek kardját,
mellyel a papnak a hit ellenségei ellen küzdenie
kell.

Epigonok (gör., a. m. utódok), a görög hsmondában ama hét Thebavívó fejedelem fiai, kik Polyneikes érdekében Eteokles ellen szövetkeztek
és Adrastos kivételével az ostromban mindnyájan
elestek. Tíz év múlva megboszulásuk végett fiaik
vezettek hadat Theba ellen ezek az B. a követvetkezk Alkmaion, Amphiaraos fia, Aigialeus,

Bpigaea repens.

;

:

cserje.

Levele szivestojásdad, épszélü, kopasz. Virá-

ga a kankalinéhoz hasonló, rózsapiros, nagyon kellemes illatú. É.-Amerika keleti tájain, erdkben terem, májusban virít s Virginiának ép oly kedves
mindennapi növénye (mayflower a. m. májusi virag) mintnálunkagyöngyvirág.Európábankömiyü

Adrastos

Tydeus

fia,

fia,

Euryalos, Mekisteus

fia,

Promachos, Parthenopaios

Diamedes,
fia, Ther-

sa?ídros, Polyneikes fia és Sthenelos, Kapaneus fia.
Seregük Thébát Mfosztotta és fölperzselte, a zsákmányból pedig ajándékot kíUdöttek Delflbo. Az

epikusok és tragikusok egyaránt feldolgozták e
szabadban tzegföldbe kell mondakört.
Tágabb értelemben E.-nak hívják
ültetni, s ezt mohával takargatni
homokos tö- a történelemben és az irodalomban ama nemzezegfólddel töltött cserépben is lehet nedvesen és dékeket, melyek eldjeiknek ko^szakalkot^i vagy
árnyékos helyen tartani s a fagytól óvni. Dugvány- ösvénytör munkáját csak folytatni tudják, maról v. thajtásokról szaporítják.
goknak azonban öníüló eszméik nincsenek.
Epigamia (gör.), a görög jogban az a jog, melyEpigráfiai oldal. Jóllehet a legtöbb érem
nélfog\a valaki teljes jogú házasságot köthetett. mindkét oldalán van felirat, illetleg körirat (epiE jo^ a teljes polgárjog következménye volt: gramma), mégis azt az oldalukat, melyen arcidegeneknek csak különös törvényhozási intéz kép és felirat van, s ez rendesen az eloldalon (elkedés útján volt megadható.
lap, 1. Avers) szokott lenni, epigráfiai oldalnak
Epígastriam (gör. -lat.), a hasfal tájbonco- nevezik az éremleírásokban. Ha az E.-on tisztán
lástani beosztásában azon tájék neve, melyet fent csak arckép van, akkor anepigrafikus-nak, ha
a két bordaív, lent ezen ivek legmélyebb pontjá- pedig csak felírás arckép nélkül, akkor mononál húzható harántvonal határol. Ezen tájéknak epigrafikus-nak hívják.
takaró alatt telel

I

ki.

A

—

;
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Epigrafika

Epigrafika (gör. felirattan ; felirat gör. a. m.
epigrafe, lat. inscriptio, fitulits), az a tudomány,
mely a klasszikus korból ránk jutott, szilárdabb
anyagra (k, érc, cserép, fa stb.), szóval ú. n. emlékekre alkalmazott feljegyzések és szövegek elolvasásával és magyarázatával foglalkozik, míg
a kevésbbó tartós, nem emlékszerü anyagra
(papyrus, pergament s eff.) írott feljegyzések és
szövegek olvasása a paleo gráfia {\. o.) körébe tartozik az érmek felirataival a numizmatika (1. o.)
foglalkozik. A görög és római feliratok rendkívül
fontosak az antik történet és kultúra megismerése szempontjából, amennyiben a nyilvános és
magánéletrl, valamint vallási viszonyokról hiteles, egykorú tanúságot tesznek. Ismeretes dolog,
hogy az ókorban a hivatalos okiratokról, szerzdésekrl, hivatalnokok névsoráról, törvényekrl,
köz- vagy templomi pénzek elszámolásáról, kitün;

tetésekrl, néphatározatokról, rabszolgák szabadonbocsátásáról, szóval minden a közt érdekl
dolgokról rendesen márványra vagy bronztáblára
vésett írást készítettek s azt nyilvános helyen
kiállították. A mvészettörténet becses felvilágosítást nyer a szobrokra, épületekre s egyéb emlékekre alkalmazott feliratokból, melyek a mvészt,
a felállítás alkalmát, tárgyát megjelöük a vallástörténet a templomi feliratokból, fogadalmi ajándékok aláírásából, vallási egyletek okirataiból,
kultuszszabályok, tilalmak feljegyzéseibl kap becses útmutatásokat, st a magányviszonyokra vonatkozó feliratok (levelek, sírfeliratok stb.) tanusága is rendkívül sokoldalú és becses. Alakjukat
tekintve vannak prózai és verses formában ránk
jutott feliratok. Utóbbiakból ntte ki magát, mint
a költktl külön mívelt költészeti válfaj az epigramm (1. o.). A görög feliratok írása az ú. n.
capitalis (uncialis elemekkel), a latinoké az ú. n.
monumentális nagybets (sciptura quadrata) írás,
cserépen, viaszlapokon a kurzív írás (scriptura
vulgáris). A legrégibb görög felirat az athéni
;

temetbl származó egyik vázának felirata (Kr.

e.

ennél is régibbek, a Kr. e. II. évezredbe
tartozók a krétai emlékeken, agyagtáblácskákon
lev, eddig még megfejtetlen feliratok; a legrégibb latin felírás a római fórumnak egy kpillérén olvasható (a Kr. e. V. sz.-ból). Kezdetben
jobbról balra írtak, a Kr. e VI. sz. óta uralkodóvá
vált a balról jobbra haladó rendben való írás. Az
egyéb írásmódok közül gyakori az ú. n. busztrofedon (gör. ökörsoros) írás, melynél az egyik sor
jobbról balra, a következ balról jobbra halad, úgy
amint az ökör jár a szántásnál a barázdában. Az
okiratok legtöbbje az E. java korában sztoichedon
módon van szerkesztve, t. i. olyformán, hogy különböz, szigorú párhuzamossíágban rótt betk
VIII. sz.)

piontosan

;

egymás alatt állanak, egymást fedik, ami

egyrészt a toldásokat, a hamisítást lehetetlenné
teszi, másrészt a töredezett feliratos kövek és
táblák kiegészítésénél nagy segítségünkre van. A
márványba vésett feliratok betit rendesen kifestették (piros V. ritkábban kék színnel) az épületekre külön bronz betkbl alkalmazott feliratok
gyakran aranyozottak, A feliratok szövegében
alkalmazott írás idnként és vidékenként nagyon változott, különböz ábécéket használtak
(Görögországban a IV. sz. óta vált általánossá a
;

Epigramm
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24 betíis ión ábcé); époly változó a feliratok
nyelve és helyesírása, úgy, hogy megfejtésük és
olvasásuk a különböz ábcék és tájszólások ismeretét tételezi fel
a nyelv tájszólásos és korszakonként való eltérése, valamint a betformáknak
századonként való változása fontos ismertetöjelül
szolgál a feliratok korának meghatározásánál. Az
E. megtanít azoknak az ismétld formuláknak,
rövidítéseknek értelmére, melyek ismerete feliratok kibetüzésénól elengedhetetlenül szükséges.
A hivatalos feliratok stílusa is külön tanulmányt
igényel, amennyiben ez az ókorban is meghatározott szólamokkal dolgozott a hivatalos stílus
ott is arra törekedett, hogy egy-egy határozatot
lehetleg minél kevesebb, de annál hosszadalmasabb mondatokba tömörítsen. A nyelvészetnek
rendkívül fontos anyagot nyújt az B., amennyiben
a legkülönbözbb korokból való szövegeivel megvilágítja a nyelv fejldését és azonkívül a tájszólásokról, hivatalos és népnyelvrl nyújt gazdag
mintákat. A feliratok gyjtését már a középkor
végén kezdték (1. Ciriaco de'Pizzicolli), rendszeres
összeszedésükön teljes ervel dolgoztak a XIX.
sz.-ban, most már számos gyjteménnyel rendelkezünk (1. lejebb), melyek különböz alapon (történeti,
jogi, mvészeti, helyi, koi'beli, nyelvi szempontból
csoportosítva) adják a különböz muzeumokban,
;

;

emlékhelyeken szétszórt, újonnan fólszinre kerülft
leletekbl egyre gyarapodó anyagot. A görög feliratok egyetemes gyjteménye a berlini akadémiától megindított Inscriptiones Graecae c. nagy
vállalat, mely (Berlinben) 1873 óta jelenik meg, s
14 vaskos folio kötetre van osztva, melyhez kiegészítésül a bécsi akadémia a kisázsiai görögfeliratokat gyjti (Tituli Asiae Minoris). A latinnyelv feliratoknak egyetemes, vidékenként elrendezett gyjteménye a Gorpus inscriptionum
Latinarum, mely Berlinben jelenik meg 1863 óta
s 15 folio kötetbl (némely kötet több részbl) áll
a dáciai és pannóniai feliratok a III. kötetben
(1873—77) és hozzá kiadott pótfüzetekben foglaltatnak. Az eti'uszk feliratok gyjteményébl (Gorpus inscriptionum Etruscarum) eddig 1 kötet
jelent

meg

(Leipzig 1893—1902).
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;

;

Budapest 1863, magyarul

Epigramm

(gör.),

is.

eredetileg felirat \sAamelj

emléktárgyon, áldozati ajándékon, sírkövön vagy
egyéb müdarabon, s a készíttet vagy felajánl6

—
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szándékát, az illet tárgy rendeltetését és jelentségét fejezte M. Idvel arra is gondot kezdtek fordítani, hogy a felirat méltó is legyen
a mtárgyhoz, egy-egy szép gondolatot fejezzen
ki, tehát a tárgy alkalmi vonatkozását valamely
eszmével hozták kapcsolatba, érzést öntöttek belé,
szép nyelven, költi formába foglalták Uy módon
az E. mvészi jelentséget nyert és önálló költeményfajjá alakalt, melj-nek fösajátságai az E. eredeti rendeltetésébl erednek. Az E. lehetleg rövid
és lehetleg jellemz. A szerkezet is gazdaságos
a szituáció és a végs gondolat közvetetten egymás meUé keriU, átmenetekre nincs hely, s azért a
fordulat igen gyors, meglep. Az E. egyik része
mintegy epikai vázlatát adja a ténynek (expozició),
érmásik része pedig (konklúzió) a tényhez
zelmet vagy gondolatot fejezi ki mintegy Urai
módon. Lessing az E. két részéül a várakozást
Aufschluss) nevezte
és megfejtést (Erwartung
meg. Az E. fejldésével mindjobban lábrakapott az
a törekvés, hogy az E. második része az elshöz
képest valami meglept foglaljon magában. Azért
már az els részt úgy intézték,hogy alkalom legyen
a kontrasztra, az els rész mindjárt valami feltn
színben mutatta be a tényt, látszatos eUenmondással izgatta fel az érdekldést. Mvészetté a Keosi
Simonides fejleszté e költeményfajt, kinek többnyire a perzsa háborúkban elesett hsök emlékére
szerzett E.-áit egyszer, demély felfogás,meleg érzés és poétikus gyöngédség jellemzi megannyi kis
elégiák. Utána az E. rendkívül elterjedt és virágzott a görög mszellem e kis formát bámulatos
változatossággal használta és sok kellemet és
vészetet lehelt belé még akkor is, mikor nagyobb
alkotásokra nem volt többé ereje. E gazdag költészet egy része a görög Anthológiában maradt ránk. Rómába átkelve, a római szellemnek
megfelelleg, szatirikus jelleg lett az E.-i költészet nagyban mvelték s Augusztus korában a
legels költk és legnevezetesebb férfiak foglalkoztak vele. A római E. legkitnbb képviselje
Martialis (1. o.), kinél az E. valóságos kis szatírává lett késbb Ausonius írt még jeles E.-ákat.
E történeti fejldéshez képest különböztetik meg
az E. két ffaját, t. i. az érzelmes vagy lírai
E.-át, és a gúnyos v. szatirikus E.-át, mely oktató
jelleg amaz az ú. n. görögös, ez a rómaias (vagy
;

fzd

—

;

;

m-

;

;

;

martialisi) E.

Midn EA éZ-rl \.E.-i fulánk-ról be-

szélnek, rendesen a
kus fordulatát értik.

római E. csíps, szarkasztiA román népeknél az E. kisebb dalszer költeménjrformákká szonetté, mad:

rigállá alakult át. Szatirikus jelleget leginkább

Franciaországban öltött, ahol Marót Kelemen
(1495-1544), a zsoltárfordító, hozta divatba.Ríchelieu korában és a forradalom eltt az ehiyomott
ellenzéki szellwn E.-ákkal könnyített magán. Angolországban Owenus járt leghívebben Martialís
nyomdokam. A német költészet is sokáig Martialist követte, többek közt Lessing míg Schiller és
Goethe B.-ái
az éles Xéniák kivételével
általános irányú gnómák. Nálunk Kazinczy volt
az els kiválóbb E.-költö, s neki mint költnek az
E. egyik legersebb oldala nála szellemes gúny
az E. tartahna; kitnk a nyelvújítás ügyében
irt E.-ái (a Tövisek- és Virágokban és másutt).
A Urai E.-ban Vörösmarty emelkedett legmaga;

—

;

—
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sabbra, kinek E.-ái az Anthologia szebb darabjai
közé Ulenének.

Az E. els és legtökéletesebb versalakja a
disztichon, melyben a hexameter a tételt, a pentameter pedig a zárlatot fejezi ki de szerencsével lehet alkalmazni a jambust is, valamint egyéb
;

rímes formákat. A franciában az alexandrin az
E. rendes formája. Az E. elméletét elször Lessing
fejtette ki, leginkább Martialis E. -költészetébl
indulva ki vele szemben Herder (Über das griechische E.) az Anthologia darabjait is tekintetbe
véve, szélesebb alapra fektette az E. magyarázatát. Nálunk legnevezetesebb Bajza József értekezése Az E.-a theoriája.
Epigrammata fig^orata, L Képvers.
;

:

Epigrammatikusok, 1. Epigramm.
Epigrammatologia, az epígrammáról
tan

;

szóló

epigrammagyüjtomény.

Epigynas

az olyan virág, amelynek
magasabb viszonylagos helyzetek mint a term, amely ily esetben
alsó állású és vagy levél- vagy tengelyrésszel oly(növ.),

csésze, szirom és porzó levelei

képen van körülövezve (köriUnve, összenve),
hogy gömbös v. palackalakú lesz és csúcsán via többi virágrészt. L. még Virág, Term.
Epika. Epikai költészet, a líra és a dráma mellett a költészet egyik alapformája. A lírától abban különbözik, mint a dráma is, hogy a költ a
seli

maga

érzelmi állapotát

események,

nem

közvetlenül,

hanem

eladásával törekszik másokra átvinni
a drámától viszont az eladás (ábrázolás) módjában különbözik,
t. i. a történetrl a múlt formájában beszél, azt
mint már elmúltat, jelen nem levt elbeszéli,
míg a dráma a történetet a jelen formájában adja
el s a közönség elé vezeti, mint történt, a történet személyeit személyekkel (színészekkel) képtettek,

történet, cselekvény
;

viselteti

ós milieujét

díszletekkel

helyettesíti,

vagyis a drámában a történet teljes utánzása lép
elérüc. Az epikus költ referál a tárgyról, ö a
közvetít a közönség és a tárgya közt. A lírai
költés énekféle költés ; ott alig van tekintet a
közönségre, a költ dalol a maga ösztönébl és a
maga mulatságára, dalol, ha egyedül van is és ha
jelen vannak mások is, azok belevegyülhetnek az
énekbe, az egész társaság is alanyi álláspontra
helyezkedhetik és mind énekl lehet. A drámához
kell közönség, de a darab eladói ós a közönség
közt nincs a
koncepciója szerint közlekedés,
a játék megy a maga keretében, a beszélk nem
intézik a közönséghez szavaikat. Az E.-ban van
egy eladó ós van hallgatóság, és az eladó ehhez

m

intézi elbeszélését

;

ki

van

fejezve,

hogy tudnak

egymásról. Innen az E.-nak az a sajátossága,
hogy fejldése bizonyos társadalmi közösséget
feltételez. A dráma mvészibb kialakulása legkésbbi, egyenesen történelmi fejldés eredménye.
A költészet sibb alapformái a Ura és az E. ;
elsbbségeik egymással szemben sokat vitatott
kérdés; lehetséges, hogy differenciálatlan közös
formából fejldtek, aminek nem egy nyoma vas
a népdalok epikai elemeiben és a naiv epikus da
lok lírai elemeiben. Igen szellemes és nagy adc
készlettel támogatott elméletet fejtett ki e ká x"

désrl Solymossy Sándor
rint,

;

szerinte,

eredete 8/3

az E. lényegileg férfiköltészet, a líra
86»
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A

költészet volt.
líra érzelmi, az E. szemléleti
és képzeleti közösséget teremt s a két költi formának a nyelv mellett a néplélek alakulásában
rendkívül nagy része van.
Az E. anyaga afféle, mint a drámáé, de van bi-

Epilctetos

melyek mindegyikében négy
emelkedés (Hebuvg) volt a két félsort alliteráció

ból volt összetéve,

;

kapcsolta össze.

Epikantusz v. epiblefaron, brred, mely a
bels szemzugot elfödi. A mongolfajra jellemz a

A dráma

fleg csolekvényeket mérsékelt B. A kaukázusi faj gyermekeinél is
elfordul néha kis fokban, de ez késbb visszarendszerét az E. is ábrázolhat cselekvényeket, fojlödik, ha megmarad, úgy fejldési rendellenesde amellett eseményeket is, melyek nem okv'^et- ségnek tekintend.
zonyos különbség.

ábrázol, tehát akarati elhatározásból folyó tények
;

lenül emberi akaratból származtak. Az E.-ban
felölelt tények összefüggése, vagyis a szerkezet
szabadabb is, mint a drámában. Mindamellett az
"E.-ban is szükséges az

egység

nem

annyira a
cselekvény vagy a hs egysége, mint a tárgy és
a felfogás egysége. Mivel az E.-ban egy személy
viszi a szót, t. i. az elbeszél, azért amit a drámában egyszerre magmik eltt látunk, azt az E.
mind egymásután adhatja el. Az E.-i eladás
formája az egymásután. A többágú cselekvényt
úgy adja el, hogy a fágat idnként elhagyja és
a mellékágak elbeszélését viszi elbbre. Ez átugrásokban nagyobb a szabadsága.mint a drámában. Az epikus nincs szorosan kötve az idrendhez.
Megkezdheti az események elbeszélését azon a
ponton, mikor már indulni fog a cselekvény (in
medias res) s az elzményeket utólag szheti
terközbe (retrospektív szerkesztés). Az B.-i
jedelme is korlátlanabb, mint a drámáé, ahol számolni kell az este kereteivel. Az epikus és közönsége megszakíthatják az esemény elbeszélését,
mert ismét megtalálhatják egymást s folytathatják; a hallgatóság újra összegyl, az olvasó újra
elöveheti a könyvet. Az E.-nak van tehát ideje, kényelmesen kinyújthatja a részleteket, megengedhet magának kitéréseket, magyarázatokat, elmólkedhetik, leírásokat adhat. Az E. épen ezért rajzolhat olyan lelki átalakulásokat, melyek lassan
ható okok eredményei. Erre a drámai eladás,
hol ers vonások hatnak, nem annyira alkalmas.
Az B. festhet passzív jellemeket is. Az B.-i tárgyilagosság, melyet sokszor emlegetnek, csak viszonylagos fogalom, nem föltétlen jegye a jó
E.-i eladásnak. Humoros eladása pl. objektívnek tnik fel elttünk, mert úgy látjuk, hogy ö
és hsei egy világnézethez tartoznak, ellenben
ha a költ korának világnézete más, mint tárgyáé, akkor a költ vagy lelkesedik érte, vagy
;

m

Epikarin, ^-napMol-oxytoluylsav,
CeH3(OH)(COOH).CH2.CioH«.OH
színtelen és szagtalan kristálytíík, IGG^-on olvad.
Szesz, éter, úgyszintén szezámolaj oldja. Mint

antiszeptikum gyógyszerül börparaziták ellen
herpes tonsurans és prurigónál) kencs
alakjában használatos. A nyers B. (E.-um veterinarium) állatgyógyászati célokra használatos vö-

(rüh,

szín por.
Epikarpium

röses

(növ.),

1.

Exocarpíum.

Epikaste, 1. Oídipus.
Epikédeiosz, halottra szóló dal v. beszédjelzöje. Rendesen epikédeion (epicedíum), a trénosz,
vagyis halotti gyászének egyik faja, mely valószínleg a megholt dicséretét zengte mérsékelt
panasz közt.
Epiklézis (gör.) a. m.Uehívás. ósliturgiai miseimádság, mely a Szentlélek-Istent lehívja, hogy az
áldozati tárgyakat Krisztus testévé és vérévé
változtassa át s vételüket áldásossá tegye. A római
liturgiából valószínleg I. Geláz pápa törölte. Az
B. kérdésével sokan foglalkoztak úgy latin, mint
görög részrl. V. ö. Mihály fi Ákos, Az B. (Hittud.
folyóirat 1908 IV., 1909 I.).
Epiklórhidrin, a monoklóracetonnal izomer
szénvegyület. Képlete CgHgOCl. Színtelen, könynyen mozgó folyadék szaga kloroformra emlékeztet, íze éget. Fs. l-20íi (0°-on), fp. 117« C.
Vízben oldhatatlan; borszesz és éter könnyen
;

oldja.

Epiklorit (ásv.), Neustadt közelében (Radauthal,
Harzhegység) a szerpentinben ereket alkot. Aszbesztkülsej szálas, sötét, hagymazöld, zsírfény
halmazok tapintata zsíros. Rokon a delessittel,
víztartalmú vasmagnézíumalumoszüikát.
Epikoinon, 1. Epicoenum.
Epikórikus (gör.) a. m. honi, hazai, belföldi.
Epikrizis (gör.) a. m. döntés. Az orvostudoironizálja, szóval páthosz, érzelmesség, humor, mányban valamely megfigyelt betegségnek raeggúny stb. vegyülhet az eladásba. Gyakran egész birálása eredetére, fejldésére, jellegére, kimeelbeszélések szubjektive vannak színezve s eláll- netelére s az alkalmazott gyógyítás hatásaira
nak az alanyi lírai elbeszélések, az olyan vegyes nézve.
Epiktetos (Epictetíis), sztoikus bölcselked
jellegz formák, mint Byron, Puskin elbeszélései.
Rómában szül. Hierapolisban, Frigiában, Kr. u.
Arany Katalinja, Bolond Istókja stb.
Történetileg az E. számos formát és változatot 50 körül mint Epaphroditas, Nero császár egyik
tüntet fel. Az egész E.-nak csirája a mítosz, fej- testrének rabszolgája jött Rómába, itt azután
lettebb képzdmény a monda
els E.-i fajul az szabaddá lett s mint a ülozóila tanára mködött
eposz fejldött ki egyéb fajok és változatok még: 94-ig, amikor Domitian császár a íilozófokat mmd
a mese, melyhez az állatmese, s ehhez ismét az elkergette Rómából s Olaszországból. B. ezután
állateposz csatlakozik, a tanító irányú aesopiisi Nicopolisban, Epirusban élt, ahol szintén a filozófiát
mese, apolog, parabola, paramythion ; újabb fej- tanította. Itt hallgatta öt Arrian, aki eladásait
ldés prózai fajok: a novella, a regény, a rajz, jegyezte s késbb két mben kiadta az egyik az
vázlat ; a vegyes fajok ballada, románc, továbbá Encheiridion, a másik Filozófiai beszélgetések.
Különböztessük
B. tanításának els tétele volt
az idill, a legenda, a genre-kép, szatíra stb.
meg, mi áll hatalmunkban, mi nem. A külvilágEpikai dal, 1. Ballada.
Epikai hosszá sor (ném. epüclie Langzeíle), tól, mint a mely nem áll hatalmunkban, tegyük
az ógermán költészet versformája. Két íövid sor- magunkat lemondás és trés által függetlenné.
;

;

;

;

;

;

:

:

-

—

Epikureusok

s találja meg az ember javait
a belsejében lakó istentl féljen. V. ö. Schweig/mM5er,Epicteteae philosophiae monumenta (Leipzig 1799—1800. 5 köt.) Schenkl H., E. dissert.
ab Arvenno digestae (u. o. 1898); Colardean,
Étude SUT E. (Paris 1903).
Epiktireasok, Epikuros (1. o.) filozófiájának követi; általánosabb értelemben azok, akik az
élvezetet, fleg az érzékit mindenek fölött szeretik és keresik. L. még ErkÖlcsian és Filozófia.
Epikuros (Epicurus), görög fllozófos. szül. Ki", e.
341., megh. 270. Apja iskolamester volt Samosban,
talán ott született E. Korán tanulmányozta Demokritos müveit. 32 éves korában nyitott iskolát,
elször Mitylenében, azután Lampsakosban s néhány évvel késbb (Kr. e. 306.) Athénben, amelynek élte végéig élén állott. Nyaralójában, ahol az
iskola volt s a hozzá tartozott kertben Görögország

Magában keresse
s

;

minden részébl, Kisázsiából,

Szíriából,

ból gyTütek össze a tanítványok.

—
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Egyiptom-

Az iskolában vi-

dám, kedves hangulat uralkodott minden durvaságot távol tartottak a tanítványok ragaszkodtak
;

;

Epikus ciklus

rülend, mert némely élvezet nyomában kín jár
s

némely kín

jét.

Ezeket

elviselése

kell

nagyobbaknak veszi eleminden cselekvésnél

megfontolni

;

hogy miféle kellemes s kellemetlen érzelmek következnek majd belle s a végeredmény gyanánt kell eljárni. A helyes belátás
mérlegelni

kell,

ezért az erény, belle származik a többi. E. etikája
az egoizmus rendszere, mert mindenkor az egyén
élvezete a dönt szempont.
Az epikureizmust sok tekintetben igazságtalanul ítélték meg. De mint a kizárólagos naturalizmus rendszere, nagy szolgálatot tett a természettudományi gondolkodás fejldésének, etikai tekintetben pedig, ha elvei nem is felelnek meg a mi
tisztultabb felfogásxmknak, a gyakorlatban éppenséggel nem tanított erkölcstelenséget, ellenkezleg
erényre, mértékletességre, leUdismeretbeU nyugalomra, igazságra, barátságra buzdított. E. nagyon sok müvet írt, állítólag 300 kötetet, kevés
gondot s fáradságot fordítván az írásra. Eleget
is korholták érte a forma ü'ánt érzékeny régiek,
de elismerték iratainak átlátszó világosságát, ó
maga rövid tételekbe foglalta tanítását, melyeket Diogenes Laertius megrzött számunkra.
természetrl szóló mveinek töredékeit megtalálták Herculaneum romjai közt (kiadta Orelli
Lipcsében 1818.). Ujabb töredékeket e
kiadtak 1866-ban (Hercul. voU. coUectis altéra.
Nápoly). Tanítványai közül a legnevezetesebb

mesterükhöz s megmaradtak mellette. E. iskolája
ama zavarok közepett, melyek akkor GörögorszáA
got dúlták, a boldogok szigetének látszott, ahol
mellzve a spekuláció rögösebb részeit, azt tanították, hogy az élvezet fcélja az életnek. Mikor E.
meghalt, nyaralóját s kertjét barátainak hagyományozta, akik minden hó 20-án összegyltek s
vidám ünnepet ültek. A pénzt hozzá E. külön Metrodoros Lampsakosból. Kiváló követje a
hagyományozta nekik.
római költ Lucretius (95—52 Kr. e.), aki nagy
Filozófiáját három részre osztotta, logikára, tankölteményében De rerum natura szenvedélyes
fizikára s etikára, csakhogy a logikát a fizika apostola az epikurei zmusnak, bámulatos mvé-

mbl

szolgálatába szegdtette, ezt meg az etikáéba.
Logikáját kanonikának nevezte célja a megismerés szabályait (kánonjait) s az igazság kritériumait tanítani. Három forrása, káíionja van az
igazságnak az észrevovések, a képzetek (prolépszis) s az érzelmek. Az észrevevések igazak s nem
csaúiatnak meg bennünket soha. A képzet emlékezetbeü kép, mely megmarad bennünk s a mely
a szó haUására, mellyel jelezzük, föltámad bennünk. Tehát a képzetek mind észrevevésekbl
származnak, voltakép csak egyetemesített észrevevések. Az érzelmek a cselekvés irányzói, megmutatják, mit kell kerülnünk, mit kívánnxmk.
A flzúíában E. is gyakorlati szempontok után
indult s Demokritost követte. Az istenek örök,
boldog valók, a melyekrl világos képzetünk van,
mert gyakran megjelennek az embereknek, de
amit a tömeg az istenekrl hisz, többnyire hamis
nézet. A lélek finom atomokból áll, az egész testben el van terjedve. Az érzéki észrevevést anyagi
képek közvetítik, melyek a testektl elváhiak s
belénk hatohiak. A halál után a lélek atomjai
széjjeloszolnak. Ha a halál eljön, akkor mi már
nem vagyunk; amig pedig mi vagyunk, a halál
nincs, úgy hogy semmi közünk a halálhoz.
Az etika a fdolog a filozófiában, melynek célja
gondolkodás útján boldogságot adni az embernek. A legfbb jó a boldogság. A boldogság pedig a kéjben van. De nem a testi kéj az ersebb,
erösebb a szellemi élvezet mert a testi csak pillanatnyi, a szellemi múltra s jövre vonatkozik, az
emlékezet s a remény táplálja s ersíti. Nem minden élvezet keresend, nem minden fájdalom ke;

;

;

el

e rendszer elvont gondolatait.
Horatius is E. híve.V. ö. L. Usener-,
Epieurea (1887) Krdbig, E. (Wien 1885) Gödekemeyer, E. Verhaltniss zu Democrit (1897).
Epikus a. m. epikai, eposzi E. köÜö. elbeszél
költ. E. elem a. m. elbeszél elem, min pl. a
kényelmes eladás, a helyzetek részletez kifejezése stb.
Epikus ciklus, így nevezték a régi görögök a
Kr. e.VIlI VII. sz.-ból való eposzoknak azt a sorozatát, melyekben a trójai és thebai mondakör
mítoszai, nevezetesen az Ilias és Odysseia cselekvényét megelz és követ események voltak
koszorúba fonva. Ezekbl alig maradt fenn valami, de egy késbbi író, Proklos, felsorolja ket
és elmondja tartalmukat. Szerzik az ú. n. ciklikus költök. A ciklushoz tartoztak az események
idrendje szerint (I. thebai mondakör) 1. A Ihehais 7000 versben a hét vezérnek Theba elleni
hadjáratát énekelte meg. Pausanias dicséri. 2.
Epiaonoi hasonló terjedelemben Theba bevétele
az elbbiek fiai által. 8. Oidipodeia, 6000 vers,
Oidipus története. Állítólag Kynaithos müve.
(II. trójai mondakör)
4. Kypria a kyprosi Stasinostól, 11 könyvben az Ilias elzményeit adta
el. 5. Aithiopis a miletosi Arktinostól, 5 könyvben az Iliast követ eseményeket adta elö.
Achilles elejti Penthesileiát és Memnont, de
Paris nyilától maga is elesik fegyvereiért Aias
szettel

adja

(L. Lutretitis.)

;

;

;

:

:

;

:

;

és Odysseu.^ versengenek ; Odysseus lesz nyertes,
Aias öngj'ilkossá válik. 6. Hios feldúlása ('IXÍoo
rcirjaig) szintén Arktinostól, 2 könyvben. 7.
Kis
Iliász Leschestöl, 4 könyvben, az Aithiopist

—

Epikus zene
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folytatva, Trója feldúlását adta el. 8. Nostoi
(== hazatérések), a troizéni Hagiastól, 5 könyv-

—

ellenes,

Epimenides
osztatlan levelekkel, többnyire kis rövid

csöv, harangalakú, rózsaszín, ritkábban fehér

ben a görög hsök hazatértérl szólott. 9. Tele- V. sárga virágokkal, porzóik 2 sorban és felfelé
goneia Bugamontól 2 könyvben, az Odysseiához állanak. Az egész földön el vannak terjedve, a
fzdve Odysseus végsorsáxól. Ide sorolták to- trópusokon azonban hiányzanak, Európában mintvábbá magát az Iliászt és az Odysseiát is. A fel- egy 20 fajuk van. Hazánkban ól az E. hirsutum
sorolt eposzok különböz becsüek voltak, de az L. (borzas deréce), E. parviflorum Schreb. (apróIliásszal és Odysseiával nem mérkzhettek; mind- virágú deréce) stb. Az E. magvak szrüstökét
azáltal a bennük feldolgozott anyagból késbbi próbálták úgy megszni, mint a gyapotot, de nem
költk és mvészek gyakran vettek tárgyat. A alkalmas ilyen célra. Sarkvidéki tájakon lámpatöredékeket kiadta Kinkéi, Epicorum graec. belet készltnek belle. E. angustifoUum a. m. Chafragm. (Leipzig 1877). V. ö. Welcker, Der epische maenerium angustifoUum (J. o.).
Cyclus (Bonn 1835, 18é9. 1. rész 2. kiadása
Epilogizmus (gör.). Ismeretes körülményekbl
1865) Wilamomtz, Der epische Cyclus a Home- ismeretlenekre való tovább következtetés.
rische Untersuchungen-ben Róbert, Bild und
Epilógus (gör.) a. m. «utószó», a közönséghez
Lied (Berün 1881).
intézett rövid szózat valamely eladás végén,
Epikus zene vagy olyan vokális
amely- mint a prológus az eladás eltt. Leginkább dráben tényleg valamit elbeszélnek (mhit minden mai müvekben szokásos. Néha szoros tartozéka
oratóriumban, passióban stb.), vagy olyan hang- a darabnak, s mintegy azt magyarázza máskor
szeres
amely utánozni igyekszik az elbeszél az E.-nak valami különálló, alkahni tárgya van.
modort, pl. a ballada, a Brahms-féle rapszódia, a Formája rendszerint verses,
Schumann-féle novellette, a Liszt-féle legenda.
Epimachia (gör.) a. m. véd és támadó szö;

;

;

m,

;

m,

Epikydes, egy számzött szirakuzai görögnek vetség,
Karthágóban született unokája, kit Hannibál a
£piinediam Z/.ínöv., püspöksüveg), a Berbericannaei csata után elküldött testvérével, Hippokratesszel együtt Szirakuza kényurához, Hieronymoshoz, és
Rómától való elpártolásra birta
(Kr. e. 215). Azonban e kényurat csakhamar legyilkolták. B. okkor Leontinoit lázította fel, majd
visszatért Szirakuzába, melyet mindaddig megtartott Karthágó híveként, míg Kr. e. 212.
M. Claudius Marcellus el nem foglalta. E. ekkor
Agrigentumba vonult, s mikor Karthágónak ez
az utolsó vára is római birtok lett, valószínleg
visszatért Karthágóba.

t

£pilatio (lat.) a. m. depilatio, a hajak vagy
szrök eltávolítása. A szempillák hibásan álló szreinek eltávolítása vagy a szr egyszer kiszakítása, vagy a szrtüsznek elektromos árammal
vagy hegyes éget vassal való elpusztítása útján

daceae (Borbolya- félék) család génusza; 11 faja
Dél-Európában, Tibetben, Kelet-Ázsiában honos
kórós növény váltakozó, kétszer hármasán öszszetett levelekkel, fürtben álló virágokkal,

me-

lyekben a színes mellékszirmok püspöksüveget
ábrázolnak. Termésük sokmagvú, becöalakú, 2
kopácsú tok. Hazánkban, fleg a horvát felföldön
az E. alpinum L. terem. Csinos, alacsony növény,
kedves, vérszín szirommal, sárga mellékszirmokkal. Árnyékos helyet szeret, kertbe is ültetik.- A
havasi lakók levelét mérgezés ellen s izzasztó
szernek használják. Más, különösen japáni fajait
kerti díszül ápolják. Ilyen az E. macranthmn
Morr. et Dne, hófehér vagy lilaszín virágokkal.
Durvaszemú erikafóldet és félámyékot szeret.
Magot ritkán érlel, azért tökedarabokról szapo-

rítják.
még Hipertrichózis.
Epilemma (gör.), szónoki fordulat, mellyel
Epimeléták (gör.. a. m. biztosok, felügyelk),
maga a szónok hoz fel egy ellenvetést, hogy azt egynéhány köztisztviseli testületnek, olykor csak
mindjárt meg is cáfolja.
a megbízottaknak a neve az ókori Athénben (és

történik (acupunctura). L.

Epileniosz (gör., a. m. szüreti tánc), az ókori
görögöknél szokásos tánc, melyben mindazt utánozták, ami a szüret alkalmával elfordul.
Epilepszia, 1. Nyavalyatörés.
E. állatokon.
E.-hoz hasonló rohamok gyakran észlelhetk az
állatokon, rendszerint mint a középponti idegrendszer szöveti elváltozásainak, némely nyálkahártyák fájdalmas betegségeinek, bélférgességnek stb. folyományai, mely rohamok tehát az ú.
n. másodlagos és a reflex-E. fogalma alá esnek.
Ezek a rohamok egyébiránt gyakran egészen múlékonyak és ennélfogva tulajdonképen a másodlagos eklampsziához sorozhatok. Ezzel szemben
az ember valódi B.-jának megfelel betegség legfeljebb nagyon ritkán fordul el az állatokban.
E. rohamok leggyakrabban kutyákon, ritkábban
szarvasmarhákon, sertéseken, madarakon és csak
nagyon ritkán lovakon szoktak jelentkezni.
Epileptogén zóna, 1. Nyavalyatörés.
Epilobium L., d^réce (növ.), az Oenotheraceae
(Ligetszépefélék) család génusza; 100 faja egyéves V. ével növény, váltakozó, örvös vagy át-

—

más

városokban). Voltak ily E, a kikötkben, arra
vigyázva, hogy a kereskedk a behozott gabona
"/g részét a piacra szállítsák, szintúgy ügyeltek a
hajószertárakra, a vízvezetékekre, a misztériu-

mokra

stb.

Epimenides, pap, jós és költ, némely forrás
szerint Athénben született és Solon kortársa volt

más hagyomány

szerint Krétából származott, hol

mint juhpásztor egyszer egy barlangban elaludt
és álma 40 évig tartott. Fölébredvén, annyira
megváltozottnak látott mindent, hogy azt sem
tudta, hol van. Testvére világosította föl, hogy
meddig aludt s ekkor hirdette ki a krétaiaknak,
akik «mindig^hazugok, gonosz vadak, rest hasak»
(Szt. Pál idézi E. e mondását ad Tit. 1, 12), bizo-

nyára az orphikus tanok alapján új kinyilatkoztatás gyanánt a világ keletkezésének titkát. E
mvén kívül jóslatokat és engesztel dalokat tulajdonítottak neki. Plutarchos szerint az athéniek
596. elhívták, hogy a Kylon leölése miatt beszennyezett várost tisztítsa meg, minek megtörténtével E. Solon barátjakónt hathatós támoga-

—

Epimera

Epiphanius
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Epinikion (gör.), a. m. gyzelmi ének, amelyet
karban adtak el a nemzeti játékok alkalmával
gyztes egyének dicsítésére üyenek maradtak
Epinikios
az ellentétes adatok meg állítólagos hosszú élete fenn Ptndaros költeményei között.
amellett szólnak, hogy aligha volt történeti alak. hymnos, a görög egyházban az Istent dicsít

tója volt állami reformjainak. Platón szerint csak
500. került Athénbe és a várost a dögvésztl megezért héroszként tisztelték. Ezek
szabadította

;

;

Epimera,

a szervezetek szélességi tengelyé-

ben elrendezett egyenlóérték részeknek neve.
Pl. epimereknek nevezziík a gerincesek végtagjainak egyes részeit (fels kar, alsó kar, kézt, kézközép, ujjak). Az epimerekkel szemben meg szokás
különböztetni a metamereket (1. o.) is, mely ahoszszanti tengely irányában ismétld egynem részeknek tudományos mesterszava.
Epimethens (gör., a. m. utólag gondolkodó), a
görög mitológiában Prometheusnak (a. m. elre
gondolkodó) öccse, ki Pandorát bölcs bátyja tanácsa ellenére feleségül vette. L. Pandára.
Epimition (gör.), valamely mese alkalmazása,

—

dalok elnevezése.
Epiniktikus virág, az az efemer virág, mely
alkonyatkor v. este nyiUk (Mirabilis longiflora).

Epinomisz (gör.) a. m. toldalék, különösen valamely törvényhez.
Epione (gör., a. m. fájdalmat enyhít), Asklepios felesége.

Epiontologia a. m. fejldéstörténeti növényamely a növények jelenlegi elterjedését
és kialakulását a flóraterületek története és a növények fejldéstörténete alapján magyarázza és
földrajz,

pedig az E. v. flóratörténeti, vagyis flóraterületek fejldését tárgyalja, v. phylogenetikai, víigyis
a növénytipusok törzsfejldését tanulmányozza
a mesébl folyó tanulság.
elterjedésükkel kapcsolatban.
Epimorfózák, 1. Álalakuság.
Epipactis L. C. Rich.. nöszöf (növ.), az OrEpimorphosis, 1. Regeneráció.
Épinac (ejtsd: epinák), város Saóne-et-Loire fran- chidaceae (Kosborfélék) család génusza 10 faja
cia départementban, a Drée és vasút mellett, (i9oi) az É.-i mérsékelt öv lakója. Az Európától Kelet4096 lak., régi várrommal, üveggyártással. Szén- Szibériáig elterjedt E. palustris Crtz. ^•izenyós
réteken, gyepükben, lápokban nálunk is elfordul,
bányászata jelents.
Épinal, város és járási székhely Vosges fran- de mások is.
Epipedon (gör.) a. m. sík epipedometria a. m.
cia départementban, 331 m. magasban, a Mosel
mindkét partján, vasút mellett, (i906) 29,058 lak., planimetria, síkmértan (1. o.).
Epipetal (növ.) a. m. sziromlevél eltt áUó. A
híres képek készítésével (imagerie d'É.), jelentékeny keményítliszt-gyártással, számos pamut- porzók helyzetére alkalmazott kifejezés (stamina
:

;

fonóval, kalikó-, vászonszövéssel, festett papirgjártással és vasolvasztókkal ; bor-, gabona-, papír-, ló-, vászonkereskedéssel.
csinos és szép
fekvés városban említésre méltók a XIII. sz.ból származó Szt. Goery v. Móric székesegyház,
könyvtár, a kerületi múzeum és régiségtár, a
börze, ipariskola, igazságügyi palota stb. E. eleinte

A

epipetala).

Epiphaneia, ókori város, 1. Kilikiában (Kisnem messze Issostól régebbi neve Oinian2. Szíriádos romjai a mai Gözene közelében.
ban az Orontes folyó mellett, a mai Hamah helyén.
Epiphanes (gör., a. m. fényes, feltn, dics),
1. mellékneve IV. Antiochos szír és V. Ptolemaios
,

Ázsia),

;

—

;

a meízi püspöké volt, késbb Lotharingiával együtt egyiptomi királynak.
fi^ncia királyok birtokába került.
2. E.. gnosztikus, Karpokrates (1. o.) fia.
Epinastia, a növények tagjainak a fels olEpipbania, 1. Epifánia.
dalon való nagyobb mérték hossznövekedése,
Epiphanius. 1. szent atya és szalanüszi érsek,
amelyet újabban dorsinastia-nak mondanak, szül. Besanduc-ban. Palesztinában 310 körül. Megellenben az alsó oldalon való nagyobb mérték halt 403. Elbb remetéskedett Egyiptomban, aznövekedés a hyponastia (1. o. és Nastia).
után Palesztinában kolostort alapított, amelynek
épinay (^tsd: épiné), Lmiise Tardieu d'Esda- 30 éven át volt fnöke. 367 körül szalamiszi
veUes, Madame de la lAve d, francia írón. szül. (Constantia) érsek. Mvei köziil az Anachoratus és
Valenciennesben 1726 márc. 11., megh. Parisban Panarion dogmatikai és egyháztörténelmi szem1783 ápr. 15. Kicsapongó férje csakhamar magára pontból becsesek. A De mensuris et ponderibus

a

hagyta.Ó kora legnevesebb írói Rousseau, Grimm,
Duclos, Diderot, Holbach stb. körében keresett vigasztalást. Rousseaunak ó építtette a montmoreneyi völgyben Eremitage néven világhírvé
lett házikót, ahol a különcköd filozófus 1756.
húsvétjától 1757 dec. 15-ig lakott. E. ez idötájt
Grimmet fogadta kegyeibe, mire Rousseau szakított vele s kedveztlen színben tüntette
fel
Confessionsjaiban.
Mémoires et correspondance (1818, 3 köt., új kiad. Bnmet-tl az álnevek feloldásával 1878, 2 köt). V. ö. Perey és
Maúgras. La jeunesse de Mme d'E. (Paris 1882)
és Derniéres années de Mme d'É. (u. o. 1883)
Alig. Rey, J. J. Rousseau dans la vallée de Mont:

Fmve

morency

t

:

(1909).

Epinefrin

a.

Épinette,

1.

m. adrenalin

1.

kekrl

a bibliában elforduló súly- és mértéértekezik. Mveit kiadta Petavius Dénes

(Paris 1622). V. ö. deLegarde,^vaaíúc\A (Göttingen
1880) ; Gervais, L'histoire et la vie de s. E. (Paris
1738) ; Lip^ius, Zur QueUenkritik des B. (Wien
1865), Quellén der áltesten Ketzergoschichte
(u. 0.

1874).
szent, páviai

E,

püspök az V. sz. második
megh. 496. Sokat tett a béke fentartására
mint közbenjáró és követ Anthemius és Nepos
császárok alatt. Odoaker és Theodorik erszakos
uralkodása idejében az elnyomott nép közbenjárója- és jótevjeként szerepelt. Életét kortársa,
Ennodius írta meg Vita beati B. eppi Ticinensis
in Sirmond c. alatt.
2.

felében,

:

3. E., skolasztikus, élt a VI. sz. elején. Cassiodor
12 könyvbe gyjtötte B. mveit s hozzácsatolva

(1. o.).

Spinett.

Epinearonia populáris,

címben

Bagolylepkék.

Bosebiust, História ecclesiastica

c.

alatt kiadta.

Epiphora

Ó

a kalcedoni (458) zsinatot vódö

fordította le

s

Leo császárhoz intézett leveleket, Josephus F.
iratait, Szt. Kelemen Scholionjait és Didymus
Commentárjait.

Epiphora, ers

könnyezés, könnycsurgás.
a hazai csigák házának nyílását télen elzáró, finom nyíláskákkal áttört, vastag
mészlemez neve. E.-ja van pl. a közönséges ehet
csigának (Helix pomcdia L.).
Növénytani értelemben 1. Sporogonium.

Epiphragma,

—

Epipliyllum Haw.
(növ.),

et Pfeiff., levélkaktzisz

a kaktuszok génusza 3

Levélnemüen

fajjal Braziliában.

kiszélesedett, fent tompított v. fo-

gas, húsos tagokból alakult növények virágai a
fán lakó E.
legfiatalabb tagon j elemiek meg.
Altensteinii Pfeiff. és E. truncatum Haw., törzse
;

A

kerekded; fás, tagjai hosszasak, világoszöldek, leelkeskenyednek, hosszufoguak. Virága 5—6
cm. hosszú, az elsé élénk rózsaszín, a másiké
kárminpiros, igen hálás téli virág els virágai
decemberben jelennek meg s még januáriusban
is virágzik. Dísznek tartják, levagdalt tagoki'ól
szaporítják, melyek hamar gyökeret eresztenek.
Epipliysis V. epifizis (gör.), a csöves csontok
két vége, melyek a csont növésének befejezéséig
a fdarabtól (diaphysis) vagy a csont testétl vékony porcogós réteg által vannak elválasztva.
Külön csontosodási magjuk van, a növés befejezése után összeforradnak a csont testével.
felé

:

Epipltyta,

Epiploon

1.

Álélösködök.

(gör.),

1.

Gseplesz.

Epipogium Lindl. (növ.), Epvpogon.
Epipogon Gmel., Epipogium Lindl., bajusz1.

virág (növ.), az Orchidaceae (Kosborfélék) család
génusza. Egyetlen faja, az E. aphyllus Sw.,
Európa és Ázsia mérsékelt részén Kelet-Szibériáig
elterjedt, gyökértelen, levéltelen, televénylakos
tkéje nagyon ágas, tarackol, gyenge, pikkelyek
fedik. Szára fehéres áttetsz. Magháza nem sodort, azért ajakszirma felfúvódott sarkantyújával
együtt felfelé néz, a többi lepellevél pedig szakáll
v. bajusz módjára csüng alá. Leple sárga, sarkantyúja hússzín. Hegyi és havasalji régióban, fagyökerekben élsködik, de általában ritka.
Epipolikus diszperzió, a fluoreszcencia elbbi,
Herschel-tl származó elnevezése epipolizáltfény
;

tehát

a.

m. fluoreszcencia-fény.

Epipremnum Schott. (növ.), az Araceae
(Konyt viráglélek) család génusza. kzE. mirabile
Schott. 18 fajjal a maláji szigeteken, olyan termetek, mint a Monstera, a maláji szigetek tonganövénye.
Epirográfia (gör.), a szárazföldek leírása, a hidrográfia, oceanográfia ellentéte. L.

Epirréma

Episcopalismus
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(gör.)

a.

még Földrajz.

m. utómondat, azon ének,

melyet a görög színpadon a kar, v. a karvezér a
vígjátéknak parabázis (elrelépés, a mai fel vonásköz) nev részlete után, vagy általán a drámában
egy-egy ellenversszak (antistrófa) után eladott.
Epimsz (gör. Epeiros) a. m. szárazföld; a régi
Görögország legszéls ENy.-i vidéke, melyet D.
az ambrakiai öböl, Akarnania és Aetolia, KeletThessalia és Makedonia, északon Illiria, Ny.-onaz
lóni-tenger határol. Területe körülbelül 17950
km«. Jobbára kopár, 2000 m.-ig emelked hegységek borítják: É.-on a Kerauni hegység, keleten

a Pindus, közepén a Lakmon, melytl K.-re terül
el a Pambotis (ma Janinál) tó. Jelentékenyebb
folyói a Lakmonhegy tövében erednek
ilyenek
ÉNy.-i irányban az Aoos (ma Vavusza), D. felé
az ambrakiai öbölbe szakadó Arachthos (Arta) és
Görögország leghosszabb folyójának, az Acheloosnak (Aspropotamos) fforrása, az Inachos. Ugyanitt ered TesszáUa folyója, a Peneios is. Mitológiai
jelentség folyói az Acheron és a Kokytos. Fbb
városai Buthrotum (ma Butrinto), Ephyra, Nicopolis (ma Preveza), Pandosia, Passaron és Dodona
(1. 0.), az utóbbi Zeus kultuszáról és jóslóhelyérl
vált híressé. Három epiróta törzs vált nevezetesebbé a thesprótok délnyugaton (fvárosuk Pandosia), a chaonok ÉNy.-on (föv. Phoiniké) és a
molosszok a középen. A molosszok vitéz fejedelme,
Pyrrhos (307—272.) volt az, ki E. összes törzseit
királyi hatahna alá egyesítette és székhelyévé
Ambrákiát tette. Halála után azonban a királjri
tekintély aláhanyatlott és Kr. e. 230. táján B. nagy
része szövetséges köztársasággá alakult, mely
gyléseit Phoinikében tartotta. Mivel az epiroták
Perseus makedón királyt a rómaiak elleni harcaiban támogatták, Aemilius PauUus 168. Kr. e. betört B.-ba és számos várost feldúlt. Provinciai
szervezetet valószínleg Vespasianus alatt nyert.
A törökök 1432. hódították meg. L. Albánia.Y. ö.
PhiUppson, Thessalien u. B. (Berlin 1897).
Episcopale (középkori lat.), az, ami a püspökhöz s hivatalához tartozik. Episcopales, az EvngUkán egyháznak hívei, ellentétben a presbiteriánusokkal s más díssenter-ekkel (elpártoltak).
Episcopalismus, a kat. egyházjogban az
a rendszer, amely szerint Krisztus az összes
egyházi hatalmat közvetlenül a püspöki karra,
mint az apostolok utódaira ruházta volna, melynek még a pápa is alá van vetve. Ezért a közzsinaton egybegylt püspököknek a pápa fölé
epelkedö hatalma és jogosítványai vannak. Eredete a XlV-ik sz.-ba nyúlik, amidn az avignoni
fogságban lev pápákkal szemben az egyház helyzetének javítását az irodalomban a közzsinat föllépésétl várták, s ezt kezdik a pápákkal szemben
a javítás keresztülvitelére jogosítottnak tanítani.
A rendszer alapelve az, hogy a közzsinat a pápa
felett áll. Ez elv értelmében mködik a pisai 1409.
évi zsinat. A konstanci zsinat (1414—1418) 5-ik
ülésében kimondja a zsinat felsségét a pápa felett. Ismétli ezt a baseli (1431—1443) zsinat. A
trienti zsinat elkerülte azon kérdés megoldását,,
hogy mily viszony áll fenn a pápa és püspökök
között, habár gyakorlati eredményében a pápai
hatalom fölénye érvényesül és nem kifejezetten
is fentartja a pápa azon jogát, hogy a zsinat fegyelmi határozatait megváltoztathassa. A vatikáni zsinat sem döntött az E. javára, mert a püspököket juriszdikció tekintetében egészen a pápa
alá rendeli. Az E. Franciaországban az állam által
is elfogadott rendszerként szerepelt, már VII.
Károly az 1438. évi bourgesi pragmatica sanctióba
fölvette annak tételeit. S itt az E. a gallikanizmus
egyik alakjává is lett. Franciaországon kívül fleg
Zeger Bemard van Espen és Hontheim Miklós
(Justinus Febronius) adoptálták az E. elveit. Ma
még Franciaországban sincsenek episzkopalisztikus irányú püspökök. Ami magát a kérdést illeti.
;

:

:

—

Episcopatus
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tény az, hogy nem az dönt. vájjon közvetlenül Istentl veszik-e a püspökök a püspöki hatalmat,
hanem az, hogy a tényleg létez püspöki hatalom
csak a pápával való egységben gj^akorolható, s
csak ezen egységben áUó püspököt illeti meg.
s majdnem kiEzen egység pedig rendszerint
abban nyilvánul, hogy a püspök
vétel nélkül

—

—

a pápától nyeri megersítését.
protestáns egyházban az episzkopális rend-

—

Epistolae

Institutio theologica

c.

Obscurorum Vfrorum
munkája.

Mveinek

össz-

kiadása megjelent Curcelláus István kiadásában
1650., 1665. Amsterdamban s újra 1678. Hágában, 2 köt.
Episcopoeratía (gör.), püspöki, azaz papi
fejedelemség és kormányzat valamely államban.
E.
Episeopns (gör.-lat.), a. m. püspök.
oecumenicus, a konstantinápolyi patriarcha címe.

—

E

universalis, vagy E. episcoponim (a püspökök
annak tudományos igazolására lett felállítva, püspöke) a vUág összes egyházainak püspöke, a
hogy az egyházi hatalom az egyes területek pro- pápa címe. E. in paiiíbus infidelium, 1. Episcopi
testáns fejedelmeit illeti meg. Amint az 1555. évi in partibm infidditím.
Episepal (növ.) a. m. csészelevél eltt álló. A
ágostai vallásbéke az addigi püspöki juriszdikciót felfü^esztette, azt és a le^öbb püspök eimét porzók helyzetére alkalmazott kifejezés (stamina
a fejedelmek vették igénybe azon érveléssel, hogy episepal a).
Epíspadia v. anaspadia (gör.), fejldési renda vallásügy elintézéséig a püspöki hatalom rájuk
ment át ideiglenesen. E rendszer szerint a feje- ellenesség, midn a húgycs a hímvessz háti
delmek, mint legfbb püspökök, alárendelt hiva- oldalán nyílik a külbórre s nem a végén.
Epispastica, 1. Hóly(ighúzó szerek.
talok, konzisztoriumok, egyháztanácsok útján gyaEpisporiam (növ), 1. ÉUüerák.
korolják ezen jogokat. így pl. WürttembergEpistaxis, 1. Orrvérzés.
ben a konzisztorium és zsinat intézi ezen ágostai
Episternum, számos gerinces állatnál a
hitvallású evangélikus egyházi ügyeket.
Episcopatus (gör.-lat.) a. m. püspöki hivatal szegycsontot fedó páratlan börcsont, mely a két
kulcscsontot köti össze egjTnással. Elfordul a kiés méltóság általában a püspökök összcsége.
Episcopi ia partibas infideliom (lat.) halt Kétéltüeken és óscsúszómászókon, továbbá
névN'el jelezték azon püspököket s illetve archi-B. a ma éló Csúszómászókközül a Gyíkoknál, Hidas-

A

szer

:

gyíkoknál (Rhynchocephala) és Krokodilusoknál,
a Kígyóknál és Teknsöknél,valamint a Madaraknál hiányzik. Az Emlsök sorában megvan a Cstett egyházmegj-ékre szenteltek fel. Újabban 1882 rsemlsöknél, ahol azonban porcogó elzi meg,
óta általában hivatalosan episcopi tltulares, cím- s így nem lehet homológ a többi állatok E.-ávaL
Episthotonas (gör.), helytelenül alkotott szó,
mivel több üy
zetes püspököknek neveztetnek
egykori egyházmegye ma már nincs a hitetlenek 1. Emprosthotonus.
Epistola (lat.) v. epistula a. m. levél. Egyházi
birtokában. Az ily címzetes püspökök római praelaturát viselnek, v. valamely püspök mellett mint E. V. szent lecke (íectio), az apostolok leveleibl, az
felszentelt püspökök, továbbá misszióterületeken, apostolok cselekedeteibl, az apokalipszisbl vagy
az ó-testamentumból vett s a misénél felolvastatni
vagy mint nunciusok s delegátusok mködnek.
Episcopius. A XVI. sz.-ban híres nyomdász és szokott rész. Az elnevezés onnan származik mert
köny\-keresked család neve Baselben. A család hajdan az Istentiszteletnél olvasmányképen, csakalapítója, E. Nikolatcs, született Rittershofenben nem kizárólag az apostolok leveleit. E.-it haszBaselben 1564 márc. 7. 1520-ban pol- nálták. A IX. sz.-ig a lektor olvasta a szent lec1501.,
gárjogot nyert Baselben, ezután néhány évig két, onnan kezdve az alszerpap, akit ennélfogva
Montdivierben tartózkodva, ide visszatért és sógo- epistolariíisnk isMytak, míg az evangélium felrával, Froben Jeromossal üzletet alapított, mely olvasása a diakónus tiszte lön. A lecke felolvasáakkoriban híres volt a görög és latin klasszikusok sára a nép «Deo gratias», hála Istennek szavakszép és korrekt kiadványairól. E. Nikolaiis, az kal felel.
Epistolae formatae (litterae formatan, dielbbinek fia, szül. 1531., ki üzletét örökölte, egy
év múlva (1565 dec. 29.) szintén meghalt EÍmek missoriae, commendatitiae), ajánló levél, bizoöccse, E. Eusébius, szül. 1540., tovább vezette a nyítvány, amelyet nyer a kat pap, ha saját mecéget s megh. 1599 okt. 5-én. Az E. család máig gyéje kötelékébl végkép kilép s más joghatóság
is virágzik Baselben Bischoffnér alatt.
alá tartozó egyházmegyébe véteti fel magát, v.
Episcopios (Biscop), Sinvon, Arminius halála más püspök joghatósága alatt álló megyébe utaután az arminiánusok (1. o.) vezérembere, szüL zik ; tulajdonképeni literae formatae pedig azok,
Amsterdamban 1583. jún. 8., megh. 1643 ápr. 4. melyek a feladott rend bizonyságául adatnak ki.
Leidenben voltteol. tanár 1611 óta. Az 1618-iki dort- E leveleket a püspök vagy a káptalan, vagy káprechti zsinaton a szigorú kálvinista többség kiíizte talani helyettes áJlítja ki. Eredete az srégi egyaz egyházi közösségbl, s külföldre ment, míg házból származik. Nevét a régebben abban ha^
1626. a holland kormány engedélyébl visszatért nált titkos jegyektl nyerte.
hazájába és saját felekezete amsterdami új szeEpistolae lanreatae, v. litterae v. tabulae^
mináriumában lett els tanár. Mindig az ers (lat.), babérlombokba burkolt levél-küldemény.
rációnál isztikus irányzatot képviselte s azt az Dyenekben szokták gyzelmükrl tudósítani a
elvet vallotta, hogy a kereszténynek aránylag szenátust a római hadvezérek.
keveset kell hinnie, de annál többet tennie, mert
Epistolae Obscororam Viroram (lat.) a.
csak úgy válik a kereszténység igazi erkölcsi m. zavaros fej emberek levelei, egy szatirikus
vallássá. Egybeállította az arminiánusok hitval- levelekbl álló gyjtemény címe. B gy^jtemény
lását ; Irt egy Apológia c. múvet, s félbemaradt a XVI. sz. elején jelent meg s mint több kölni.

azon érsekeket, akiket a hitetlenek által történt
elfoglalás s az ottani hívók kipusztítása folytón
tényleg megsznt, bár jogilag fennállónak tekin-

;

me^

t
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Epistolae Pllati

más

rajnavidéki Németországból való egyházi
müve akart szerepelni. A skolasztikusok és a szerzetesek ellen irányult e levelek
éle, s könyörtelen gúnnyal ostorozta azok tanait,
iratait, erkölcsiségét, beszéd- és életmódját, extravaganciáikat, és így nem csekély mértékben járultak a reformáció elidézéséhez. B levelek megírására BemMinnak (1. o.) és egy Pfefferkorn
János nev kikeresztelkedett zsidónak Handspiegel ós Augenspiegel cím, a zsidókról írott vitairataik szolgáltatták különben a tulaj donkópeni
alkalmat. Az a körülmény, hogy egy pápai bulla
e könyvet a tiltott könyvek lajstromára helyezte,
nem csekély befolyással volt annak széles körben
való elterjedésére.Számos kiadásai közül, mint legnevezetesebbek, fölemlítendök a frankfurti (1643)
Mettaire-é Londonban (1703); Münch-é Lipcsés

férfiú és tanár

ben (1827); Rotermund-é Hannoverában (1827) és
Böcking E. 2 köt. (1858 és 1864). Ujabb idben
Schwetschke adta ki a Novae 0. V. cím leveleaz els
ket, Frankfurt és Halle (1849 és 1882)
kiadásban az 1848— 49-iki frankfurti parlament,
;

Építési alaktan

Episzpazmus

(gör.),

a körülmetéltségnek mes-

terséges elpalástolása. A vallási és nemzeti érzületükben megromlott zsidók, késbb, midn Júdeában hellén szokások terjedtek el, hogy a pogányok
gúnyolódásától megszabaduljanak, mesterséges
módon igyekeztek eltitkolni körülmetélt voltukat.

Episztilbit (ásv.), egyhajlású víztiszta la-istályokban található Island szigetén hazánkban ezt
a rendkívül ritka zeolitásványt Mauritz Béla fedezte fel a Nadap (Fehér vm.) mellett feltárt
andezitben 1908. Kémiai összetétele valószínleg
;

H,(Ca,Na.,)Al2(SiOg)e

+3H„0.

Episztilion (gör.) a. m. architrav (1. o.).
Episztola, 1. Epistola.
Episztola-oldal, a keresztény templomoknak
az az oldala, mely az oltár felé fordult miséz
papnak jobbkeze fell fekszik. (Liturgikus felfogás
szerint az oltár baloldala.) Nevét onnan kapta,
mert az oltárnak ezen az oldalán olvassák fel az
episztolát.

Episztolit

(ásv.),

egyhajlású

gyöngyházfény

az utóbbiban pedig az 1870. vatikáni zsinat ellen

táblák. Tartalmaz kovasavat, niobsavat, titánsavat és nátriumot.
niobsavban leggazdagabb ás-

fordult.

vány

Epistolae Pilati (lat.), Pilátusnak Tiberius
császárhoz intézett apokrif, legendaszerü értesítései Krisztus kivégeztetésérl. L. Acta Pilati.
Epistolarias,

Epistola.
Epistropbens (gör.), forgócsigolya, a második nyakcsigolya, mely a csigolyák rendes tipusár
tói eltéren alakult, hogy a fej forgatását végezhesse. Legfeltnbb sajátsága a testének fels
felszüiórl kiemelked csapalakú fognyujtvány
(dens B.), amely az atlas elüls ívén lév kis izületi lappal Ízesül. A fognyujtványt fejldéstanilag
az atlas levált testének tekinthetjük.
1.

Epistylis (állat), 1. Horangállatocska.
Episzferit (ásv.), pontosabban meg nem határozható zeolit, fehér sugaras gömbök sugaras rostos szerkezettel. Termhelye Oberschaflhausen
(Kaiserstuhl), a fonolit üregeiben.
Episzillogizmus (gör.). Logikai mszó. Vannak összetett következtetések, azaz közös tagok
által egybekapcsolt egyszer következtetések
sorozata. Ha a sorozat minden egyes tagja
teljesen van kifejezve, akkor a polisziUogizmus
származik. Ebben minden egyszer következtetésnek zárótétele a következnek eltétele. Az a
következtetés, melyben a közös tétel zárótétel
proszillogizmus (elkövetkeztetés), az pedig, melyben eltétéi E. a. m. utánkövetkeztetés. A proszillogizmusból az E.-hoz való haladás episzillogisztikusnak neveztetik, vagy progresszívnak,
szintetikusnak; az epi szillogizmustól a proszillogizmushoz való haladás prosziUogisztikusnak,
avagy regresszivnek, analitikusnak. L. Követ:

A

pontos kémiai összetétele még nem ismeretes. Lelhelye Grönland.
Episztolográfosz (gör.) a, m. levélíró, levelek szerzje episztolográfia, a levélírás elmélete.
Episztrofa, 1. Epifora.
Epitadeus, spártai eforosz, valószínleg a Kr.
e. IV. sz. elején, ki törvényt fogadtatott el polgártársaival, hogy házukat és földjüket ajándék
V. végrendelet útján másra ruházhatták át. Következménye az volt, hogy a spártai telkek még
kevesebb kézbe kerültek, a birtokos polgárság
száma folyton apadt s az eredeti arisztokratikus
alkotmány oligarchiává fajult.
Epitafion (gör.), 1. Epitáfium.
Epitaíiosz (t. í. logosz), halotti beszéd, melyet
fleg Athénben a haza védelmében elesettek fölött szokott mondani egy hivatalosan kiszemelt
egyén. Eemek példája Thukydides II. könyvében
az a beszéd, melyet maga az áUamfö, Perikies,
mondott a peloponnesosi háború els évében elhullottak felett. Ugyanily beszéd maradt fenn
Lysias és Demosthenes neve alatt a Fülöp elleni
harcok idejébl. Késbb azonban Athénben is oly
émelygs dicsít beszédekké fajultak,mint amink
a Rómában szokásos laudationes funebres. voltak.
Epitáiium (lat. epitaphiumj a. m. sírfölirat
fölirattal ellátott, álló helyzetben befalazott sírklap. A fölirat a halott érdemeinek méltatását foglalja magában alakja többnyire verses. L. Emlék;

;

;

tábla.

Epitájsis (gör.), a m. érdekfeszítés, a drámai
bonyodalom összebonyolítása továbbá valamely
;

betegség súlyosbodása.
Epitél (növ.). B.-nek nevezik 1. a gyenge nökeztetés.
Episzkleritisz, az inhártyának, a szem fehér vényi részeken (szirmok, porzók) lev felbrt 2.
szín küls hártyájának gyuladása. A baj csak- E. az a vékonyfalú, parenchymás sejtekbl (E.nem mindég krónikus természet és ismétldé- sejtek) való rétog,amely a váladéktartók (gyanta-,
sekre különösen hajlamos. Súlyosabb esetekben olajvezetékek) belsejét béleli ki és a sejtfalak véaz átlátszó szaruhártya és a szivárványhártya konyságával a környez sejtektl rendesen igen
gyuladása is csatlakozhatik hozzá. Ilyenkor a elüt. Ezek az E.-sejtek választják ki az illet váladéktartóra jellemz anyagot. L. még Epithelium.
szem látóképességét is megronthatja.
Építési alaktan, az a tudomány, mely az épüEpiszkopi, sziget, 1. Tilosz.
letek küls alakításával, a különböz építészeti
Episzkopia, átlátszatlan testek vetítése;
;

Epftési költségrvetés

Epftési áldozat
stílusokkal és ezek formáinak ábrázolásával foglalkozik.
Építési áldozat. A néphiedelem szerint nem
minden hely szerencsés, tehát nem minden hely
alkahnas az építkezésre. Ezt a hitet nemcsak
primitiv-törzseknél, hanem a mostani európai népek körében is megtaláljuk. Pl. az erdélyi szászoknál szokás, hogy mieltt építeni kezdenek, a
gazda megvendégeli a munkásokat, az italból pe-

monostortemplom tornya is befalazott diák testén
nyugszik állítólag, stb. stb. V. ö. Arany- Gh/ulai,
Magyar népköltési gvüjtemény (Budapest 18 32,

n—10);

Grimm

D.. 'Mythologie

II.

(1905);

Ro-

D. Opfer beim Baubeginn (München 1893)
Kriza János. Vadrózsák (2. kiad.. Budapest 1912.
l.);Wlislocki, Volksglaube u. relig. Brauch der
Magyarén (Münster 189^. L. még Emberáldozat.
tcald,

Építési anyagok, 1. Építanyagok.
Építési engedély. Minden építkezéshez hatóépületet emelni fogják. A huculok és oláhok elbb sági engedély szükséges. Budapesten és nagyobb
tömjénnel Mföstölik azt a helyet, hová építeni városokban a mérnöki hivatal (felebbezési fórum
akarnak. A hunokról Jornandes azt beszéli, hogy Budapesten a Közmunkák Tanácsa), falvakban az
mikor Szkíthiába érkeztek, azokat, kik sorsolás út- alispán, szolgabíró adja meg a benyújtandó építési
ján mint elsk léptek a szittya földre, áldozatni és tervek alapján.
Építési hitel biztosítása. Épületek felépítéséengesztelésül megölték, «hogy a nemzet a földet
szerencsésen elfoglalhassa». Krónikái hagyomá- nél az iparosok gyakran igen kellemetlen helynyaink elbeszélik, hoffy midn a magyarokat vá- zetbe jutnak, st fizetésképtelenekké is válhatlasztott fejedehnük. Ahnos Pannoniáig vezérelte. nak, mert az épít a szállított és a házba beépía határon. Erdélyben a fejedelemséget Árpád veszi tett anyagokat és az azokra fordított munkabéát, mert atyját. Álmost engesztel áldozatképen reket nem, vagy csak nagyon késn fizeti ki. Az
megölték, hogy a nemzet szerencsésen foglalhassa iparosok tehát joggal követelik, hogy ha már ily
módon kénytelenek a háziúrnak hitelt nyújtani,
el a földet.
Az áldozati adományok szerves tárgyakból v. ez nekik valamikép biztosítva is legyen. Erre
dr^akövekbl. ércdarabokból, érmekbl v. Írás- nézve törvényes intézkedéseket követelnek és
beli feljegyzésekbl állanak. E tárgyakat befalaz- üyenek elkészületben is vannak.
Építési hivatal. 1. Középítési hivatal.
zák, mely régi szokás most is gyakorlatban van.
Építési hossz, új vasutak építésénél a tényleg
Azonban ma már nem mindenki tudja, hogy mikor bort és gabonát falaznak az alapkbe, ez régi megépített új pályarészek hosszát jelenti. Ez
véres áldozat maradványa és helyettesítje. Egy- sohasem azonos a vasutak megadott vonalhosszukor az ember meg akarta vásárolni a talaj szelle- ságával. Az új pályarészek ugyanis mindig &gy
kiengesztelvén más- már meglev áUomás végéhez csatlakoznak, v.
métl az építési jogot,
részt a leend épület számára védószeUemet igyek- már meglév vonalakból, az állomásoktól kisebbszik nyerni. Ez utóbbira nézve az a hiedelem, nagyobb távolságra ágaznak el. E pontoktól száhogy ahol a test, ott van a szellem is, ezért külö- mítják az építési hosszúságot, mely a vasút költnösen kutyát, kakast lovat használnak É.-ul. ségvetése elkészítésének szolgál alapjául. A díjÖsszefügg ezzel az az elterjedt hiedelem, hogy az számítások alapjául szolgáló hosszúságot, melyet
új házba elsnek beköltöz lény megbetegsrik s üzleti hossznak neveznek, a szállítandó árúk által
csakhamar meghal, s ezért is szokás, elébb egy tényleg megtett útból, az új és csatlakozó régi
kutyát, macskát vagy szárnyas állatot (esetleg pályarészekbl számítják.
megölve) belökni a házba, mieltt ember költözik
Építési idszak, az építkezés keresztülvitebe oda. Németországban a házak tetején látható, lére szükséges idtartam vagy az építkezésre
fából faragott lófejek. és nálunk a templomokon legalkalmasabb évszak. Magasépítésnél nálunk
lev református Mkas eredeti rendeltetése ily ál- márc.-tl nov.-ig. Vízépítésnél a legmélyebb vízdozatok jelképezése. helyettesítése volt Ilyen jel- állás szaka.
képes 16- vagy ökörfejet a Karthágó alapításáról
Építési költségvetés, elzetes kiszámítása az
szóló mondák is említenek, s a római Diana- építési költségnek, melybe egy épület megépítése
templomban is volt ilyen jelentség ökörfej. Az kerül. Az É.-ek részletesek vagy hozzávetlegesek
ember- és állatáldozatot más tárgyak is helyet- (átlagosak).
tesítik. Ilyenek Sziámban. hol az emberáldozat is
A) Részletes építési költségvetés. A részletes
dívik, a Lvk-nimit nevezet kerekded kövek, me- É.-nek rendszeres kimutatáson a lehet legnalyeket a templomok talpkövei alá ásnak el. Gya- gyobb pontossággal kell az összes építési költsékori emléke maradt meg az emberáldozat befala- geket feltüntetnie. Teljes tájékozást kell nyújzásának különféle várakhoz, hidakhoz
tania az épít szerkezetek minségérl, a munkamondákban. Boszniában a trebinjei és mosztóri nemekrl, az anyagokról úgy minségük, mint
hidak, Tesány vára, Skutari, Növi erdítései ilye- mennyiségük tekintetében. E célból hozzá a telnek az argesi zárdát Manole építmester emeli jes tervrajzot kell mellékelni. A részletes költoly módon, hogy nejét falazza be, mert elsnek ségvetés tartalmazza a méretkiimdatást, az árérkezik az építkhöz az artai hídhoz ugyanilyen elemzés útján meghatározott egységárakai és
görög monda fzdik, nálunk Déva váráról ma- végre az egyes tételek összegeit.
radt meg «KmIves Kelemenné» mondája népA méretkimutatás az épület kivitelén közreballadában. Ilyenek még a hennebergi kastély,
mesterségek címei szerint oszlik egyes
amagdeburgi «Krötentor» kapu,('a londoni «Black- fejezetekre. E mesterségek lehetleg oly sorrendfriarshid» (restaurálásakor találtak pillérében em- ben neveztetnek meg, amilyenben reájuk az épíberi csontokat), a liviandi Arensburg várfalából tés végrehajtása közben szükség van és a követlovas vitéz csontvázát szedték ki, a slrassburgi kezk: 1. Földmunka; 2. kmvesmunka, ahova
dig néhány cseppet azon helyre önt

t

ahová az

;

;

fzd

;

;

:

mköd

Építési

mhely
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Építési terv

tartoznak a falazások, boltozások, vakolások, bur- sok szabadságot élveztek és nagy befolyásra tet^
kolások, elhelyezések és esetleges bontások 3. tek szert. Egyes nagyobb É.-ek fónhatósága alatt
köfaragómunka
4. vasmunkák (vasgerendák, kisebb É.-ek is állhattak. A legels és a leghatalköt vasak, szerelvények és különböz öntvények); masabb É. a strassburgj volt, már 1275. alapítva.
5. ácsmunka
6. födelezömunka
7. bádogos- és
A reformáció után az E.-ek céhekké alakultak át.
rézmüvesmunka 8. aszfaltozómunka 9. szob- Az É. -éknek
fleg azonban az angolországi
rászmunka 10. asztalosmunka 11. lakatosmunka É.-eknek hagyományaiból és szokásaiból fejldtek
12. mázolómunka
13. üvegesmunka
14. szoba- ki a késbbi szabadkmves páholyok (1717 után).
Építési rendszabály (szabályrendeletek), a hafestmunka; 15. terazzo-, granito- és mozaikburkolatok 16. vízvezetés 17. gázvezetés 18. tóságok által elírt azon szabályok felsorolása,
klozetek 19. tütés és szellztetés 20. takarék- melyeket az építkez betartani köteles. Rendszetzhelyek; 21. aranyozómunka 22. kárpitos rint nyomtatásban kapható. L. Építésrendészet.
Építési szerzdés. Szerzdés az építtet és
munka 23. villamos csengk és beszélcsövek
;

;

;

;

;

—

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

24.

kövezömunka 25. egyéb munkák, pl. villám- vállalkozója közt, építési munkálatok kiviteléri,
ablakrednyök vagy olyan munkák, me- építési anyagok szállításáról meghatározott elkez;

hárítók,

lyek valamely szabadalomhoz kötvék.
B) Hozzávetleges építési költségvetés. Erre akkor van szükség, hogyha egy épület építési költségeirl csak nagyjában akarjuk magimkat tájékoztatni, vagy ha csak terv-vázlatok és nem teljes épülettervek állanak rendelkezésünkre. Ez
esetben az építési költségeket az épület m«-e v.
m»-e szerint számított átlagár alapján állapítjuk
meg. A négyzet vagy köbméter egységárát már
végrehajtott épületek költségeibl számítjuk ki.
A négyzetméteres számításnál csak a tiszta betehát nem száépített területet vesszük alapul
mítjuk a beépített területbe az udvarokat és a világító udvarokat
a köbméteres számításnál
pedig az így kapott négyzetmétert szorozzuk a
ptuce talajától a fpárkány éléig terjed magassággal. Budapesten emeletes házak köbmétere
18—20—24 K-ba, templomoknál, palotáknál 30—
35 40 K-ba kerül egy-egy beépített m*. A köbméteres számítás szerint szerkesztett hozzávetleges B.-k rendszerint jobb és biztosabb eredményt
mutatnak föl, mint a négyzetméteres számítás
szerint készült átlagos költségvetések.
Építési mhely v. építászsátor (franc, loge magonnique, ném. Bauhütte), a középkorban a
vesek és kfaragók szövetkezete. Mig a román építészeti stílus virágzásában az egyes nagyobb építkezéseket majdnem kizárólag szerzetesek tervezték és vezették, addig annak hanyatlásával és a
csúcsíves stílus kezdetével az építésvezetés mindinkább világiak kezébe megy át, kik a hagyományoknak megrzése és mvészetük gyakorlásának
mintegy monopolizálása végett szorosan zártszövetkezeteket, egyesületeket alkottak. A fölvétel és a kilépés számos formával s ceremóniával volt összekötve. Csak szabad szülk törvényes szülöttei léphettek be a szövetkezetbe, melyeszben 5
vagy egyesületi tagok fiai 3
tendeig szolgáltak s csak azután szabadulhattak föl. A fölszabadulásnál a legény eskü helyett
ünnepélyes Ígéretet tartozott tenni, hogy 1. mesterségének, a kollégák egymásközötti fölismerésének stb. titkait el nem árulja 2. följebb valói
iránt mindenkor engedelmes lesz 3. mesterségének tisztességére szigorúan fog ügyelni 4. mesterjegyét nem változtatja meg (t. i. a kfaragók a
legtöbb megmunkált kre rávésték saját jegyüket) 5. vigyáz arra, hogy csak hasonlóképen fölszabadított legények zzék mesterségét stb. Az É.-ek
a XIII XIV. sz.-ban különösen Németországban
rendkívül elterjedtek, saját törvénykezésük miatt

—

—

-.

/

—

km-

—

—

;

;

;

;

—

dési, bevégzési és fizetési határidkkel, árakkal,
peres esetekben választott bíróság vagy törvényhatóság megjelölésével stb. Az építtet nevében
rendszerint az építész köti meg.
É., közokirat, melyben a vasutat építtet közhatóság V. magánszemély, továbbá vasút építvállalkozója között, valamely vasút elállítására
nézve, megállapított feltételek és kikötések foglaltatnak. A vasutakat általányösszegért vagy
egységárak alapján építik. Az els esetben az
B.-ben megállapíttatik az az átalányösszeg, melyért valamely vasút összes tartozékaival együtt,
a megadott terv és feltételek szerint elállítandó,
tekintet nélkül az építésközben feUépö körülményekre. A második esetben a teljesítend összes
munkanemek részletezve vannak, s azokra különkülön egységárakat állapítanak meg. Ezekbl a
tényleg teljesített munkamennyiségek felvétele
után határozzák meg a kifizetend költségeket-.
Az átalányösszegért való vasútépítés az építtet
szempontjából több biztonságot nyújt ugyan, mert
az építés összes jó és rossz esélyeit az épít vállalkozóra hárítja át, azonban rendszeresen költségesebb, mert az óvatos vállalkozók mindig a
rosszabb esélyekkel számítják a költségeket, melyet az építtetnek, akármilyen kedvezn is alakuljon az építés, meg kell fizetnie. Ezzel szemben az egységárak alapján való építésnél csak
a tényleg teljesített munkákat fizetik, de az
építtet viseU az építés összes jó és rossz esélyeit.

Építési távols&g. A magyar építésügyi szabályzat szerint Budapesten az egyes építési övezetek szerint zárt sorban vagy vUlaszerüen szabad építkezni. Ez utóbbi esetben a szomszéd telek
határától, valamint az utca vonalától a szabályzatban esetrl-esetre megállapított távolságban

szabad csak építkezni.
Építési teherbiztosítás, 1. HáztMbiztosítás.
Építési telek, az a földterület, amely építési
célra szolgál. Vidéken alig van erre nézve megszorítás, viszont Budapesten az É. kellékeit az
építésügyi szabályzat írja el.
Építési terv. Meglév vagy építeni szándékolt
épület rajzbeli ábrázolása kisebbített léptékben,
melynek alapján az kívül-belül felépíthet. Egy
teljes É.-hez szükséges
1. helyszínrajz, 2. az
:

összes alaprajzok,

3.

homlokzatok és

(a

szerkezet

megértéséhez) szükséges 4. metszet-rajzok. Az
els 1 500 v. 1 200, az utóbbiak 1 100 léptékben készítendk, A közvetlen kivitelre kerül raj:

:

:
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Építési vállalkozó

zokat, melyekben már a kisebb részletek is feltöntetendök, pallérterveknek nevezzük 8 ezek
1 50 léptékben készítendk. Párkányok, profilok, szobrászmunkák, bútorok stb., ezenkívül
1 20, 1 10, 1 5, 1 2 és 1 1 méretben (részletVázlat-T&jz az épírajzok) is megrajzolandók.
tészeti eszme rögzítésére e az építtet tájékoztatására szolgál s beírt méretezés nélkül 1 200 lép:

—

Építészet

bizonyítványok nélkül.) É.-nek tekintjük mégis
azokat, akik a M. Kir. Józseftnegyetemen (vagy
ezzel egyenrangú külföldi fiskolákon) É.-i oklevelet nyertek.
Az B. -pálya elssorban

mvészi, s így a rátermettség, hajlam, tehetség nem nélkülözhet. De
éppen ilyen fontos a gyakorlati és praktikus tudás is, mely nélkül jó É. el nem képzelhet. Építkezéseknél az É. az építtet bizalmasa a vállaltékben készül.
Építési Tállalkozó. Szkebb értelemben min- kozóval (építmesterrel) szemben. Az É. is lehet
den építiparos. Tágabb értelemben az, aki vala- vállalkozó, ha több évi gyakorlatot mutat ki v.
mely építmény (épület, út, vasút, híd stb.) dologi az építmesteri vizsgát leteszi.
Építész-egyesületek, tudományos és mvészi
kivitelét vagy szállítását felelsség mellett, megfelel pénzösszeg fejében, mint f- vagy alvállal- képzettség építészek egyesületei, amelyek az
:

:

:

:

:

—

:

építmvészet fejlesztésének célja mellett tagjaik
kozó magára váUalja. L. Építmester alatt is.
Építésrendészet, az a közigazgatási tevékeny- erkölcsi és anyagi érdekeinek védelmét is szolség, amelynek hivatása az építkezéseknél a köz- gálják. Nálunk ilyen egyesület a Magyar mémökérdeknek, nevezetesen a forgalom szabadságá- és építész-egylet (1. o.). Németországban rendszenak, a közbiztonságnak (tzveszély, összeomlás), rint szintén egyesülnek a mérnökök és építészek,
a közegészség, valamint különösen nagyobb he- ellenben más nyugati országokban és Amerikályeken a szépség követelményeinek megóvása. ban az építészek és mérnökök külön egyesületekAz B. gyakorlása a tulajdonos jogát az épít- ben szervezkedtek. Németországban 1871. megkezés szabadsága tekintetében érzékenyen meg- alakult a német mérnök- és építészegyesületek
szorítja. Az É. két irányban mködik elször biz- szövetsége, melynek kötelékébe ma 38 egj^esület
tosítja új építkezéseknél a közérdek megóvását, tartozik, mintegy 7000 taggal. Költségeit az
másodszor állandóan figyelemmel kiséri a régi egyesületek arányosan megosztva viselik. A szöépületeket, hogy azok a közérdek, els sorban a vetség székhelye Berlin. Kétévenkint vándorgyközbiztonsági és közegészség követeünényeinek léseket rendez
pályadíjakat tz ki és szakmunmegfeleljenek, üj építkezéseknél az É. hathatós kákat ad ki. Rómában említend a Societá degli
gyakorlfea biztosítva van azáltal, hogy új építke- Ingegneri e degli Architetti Italiani, Parisban a
zések, valamint nagyobb átalakítások kivitele Socióté des Ingénieurs civils, Londonban a Royal
:

;

hatósági építési engedélyJiez, az elkészült épületek
használatba vétele lakhatási engedélyhez van
kötve. Az építési engedélyek megadása alkalmával a hatóság a bemutatott építési tervek alapján
megbira^a azt, hogy az épület megfelel-e a közérdek követelményeinek, a lakhatási engedély
megadásánál pedig helyszíni szemle alapján azt
bírálja meg a hatóság, hogy az építés az engedményezett terveknek megfelelen történt-e. Az É.
szabályait különösen az évttési szabályrendeletek
tartalmazzák. Ezek szabják meg általánosságban
azokat a feltételeket, amelyeknek új építkezéseknél eleget kell tenni. Megállapítják nevezetesen
az épületeknek egymástól való távolságát, az
udvar nagyságot, az épület magasságát, az emeletek maximális számát, az egyes épületrészek,
a pince, a padlás, a tet stb. építésének módjait, a

viUgosság és

Építészet, építmvészet, tágabb értelemben
bármely épületnek célszer megépítése szorosabb
értelemben
mint építmvészet
az építés
mvészete a formai szépség törvényei szerint,
;

—

—

mely a szerkezetek alakját esztétikailag

és logi-

kailag helyesen használja fol és azokba életet
önt. Minthogy azonban a szépség törvényei a legegyszerbb épületnél is épp úgy érvényre jutnak,
mint a legdíszesebbnél, viszont a legpompásabb
épület sem mvészi alkotás, ha az kitzött céljának meg nem felel azért az B. és az épít:

mvészet ugyanazon fogalmat fejezi ki. Az
É. a képzmvészetek között az els és a legnetzbiztonság érdekében szükséges hezebb, mert míg a szobrászat és festészet a szé-

berendezéseket

Az

Institution of British Architects és Institute of
Civil Engineers, New Yorkban az American Institute of Architects, Chicagóban a Western Association of Architects.

stb.

É. nálunk els sorban a vármegyék és községek kötelessége, az építési szabályrendeletek
alkotása is a vármegyék és városok feladata. Az

pet a természetben közvetetlen utánozhatja, addig
az É.-nek oly formákkal kell az érzelemre és lélekre hatnia, melyeket
mert a természetben
föl nem találhatók
magának kell teremtenie és a szerkezetekkel összhangba hoznia.
É. alatt manapság majdnem kizárólag az úg>'-

—

—

E.-et érint országos szabályok csak elvétve vannak, az újabbak közül legérdekesebb az 1907.
XLV. t.-c.-nek az a rendelkezése, hogy a gazda nevezett magasépít menyek É.-ét értjük, vagyis
köteles a gazdasági cselédjének a törvényben egyáltalában csak épületekét, melyeket a föld
meghatározott nagyságú egészséges lakást szol- felülete fölött emelünk (pl. tomplomok, házak s
gáltatni.
egyéb emlékek) vagy egy ily épülettel kapcsoÉpítésvezet, 1. Mvezet.
latosan, ha föld alatt is (pl. kripta). Régebben a
Építész (archüektics), építmvész, v. helyte- mai mérnöki tudományok is az É. kiegészít rélenül mépítész, mépít, az, aki hivatásszeren szét képezték, de számuk és terjedelmök utóbb
épületek tervezésével foglalkozik. Tulajdonképon annyira megszaporodott, hogy külön kellett azonincsen törvény szerint minsítéshez kötve s így kat választani
így képeznek most a magas-É.-tl,
bárki É.-nek vallhatja magát, ha építeni tud. (Ép- vagy röviden az B.-tl különváló szakokat az útpen így fest v. szobrász is lehet valaki iskolai és vasút-É., a gépészet, a bányászat, a várépítés
;

:

Építészeti

—

akadémia
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Az É. körébe tartoznak tehát a templomok,
a nyilvános- és magánépületek, a gyárak, a gazdasági épületek, a vasúti magas építkezések (pálmaházak) stb. Megkülönböztetünk még vallásos
É.-Qt /templomok, zárdák, temetk stb.) és profán É.-et (mely a polgári élet szükségleteibl
folyik). Az É. két tényezbl áll, a teóriából és
a prakszisból. A teória magában foglalja az É.
tudományát és mvészetét, a jóizlés és a hagyomány szolgáltatta szabályokat. A prakszis a teóriát
a szükségletekhez alkalmazza, az É. tudományát
és mvészetét az építanyagok természetével,
az éghajlattal, a szokásokkal és a pillanat szükstb.

'ségeivel egyezteti össze. L.

még

Építészeti stilus

és Városépítés.

Valamely építmény gyakorlati kivitele rendszerint az építész tervei alapján, annak mvezetése,
felügyelete és ellenrzése mellett az építmester
és egyéb iparosok (vállalkozók) által történik. Az
építész határozza meg a felhasználandó anyag
s megszabja az egyes munkálatok sorMindenekeltt épül az alap, aztán a felfalazat, majd a tetzet. Ügyelni kell, hogy

minségét
rendjét.

men

az új épület nov.-ig tet alatt álljon. Folytatólagos munkák a födémek (mennyezetek) készítése,
a lépcsk, kövek elhelyezése, az ajtó- és ablaktokok elhelyezése, a falak küls és bels vakolása,
a szerelvények (víz, gáz, villám stb.) elhelyezése,
a padlózatok elkészítése, asztalos-, lakatos-, mázoló- és üvegesmunkák elrendelése s végül a még
hiányzó munkák (szobafest, kályhás stb. stb.).
Túlságosan gyors építkezés káros. Az építkezési
viszonyokat szabályozzák és az építésnél követend ejij árast elírják az építési szabályrendeletek (1. Építésrendészet).
Építészeti akadémia, magasabb, egyetemi színvonalon álló iskola, melyben az építészetet és
annak megértéséhez szükséges melléktudoraányokat tanítják. Alexandriában volt a legrégibb ismert
É., és hasonló a kereszténység els századaiban
igen sok virágzott. A középkor nem ismerte az
E.-kat (helyettük egyes építési szövetkezetek,
egyesületek, mint pl. Németországban a «Bauhütte»-k
építési mhelyek
léptek), de az
újabb kor ismét életbe léptette azokat. Ilyen É.-k
vannak pl. Bécsben, Berlinben a párisi École des
Beaux- Árts szintén É. Nálunk külön É. nincs, azt
a József-megyetem építészeti szakosztálya he:

—

—

peji

Építészeti stílus
festészet

körébl

is

ismeretesek, legszapo-

rábban a németalföldi festk foglalkoztak vele a
XVI. és XVII. sz.-ban, míg az olasz mvészet az
építészeti elemet inkább csak háttér gyanánt
használta. A XVIII. sz.-ban híresekké váltak Canale, Canaletto, Guardi ilyfajta képei. Nálunk
leginkább Nádler Róbert, Hári Gyula, Rauscher
Lajos foglalkoztak vele.
Építészeti stílus (két képmellékletel). E. kifejezéssel jelöljük valamely kor vagy nép épületein
egységesen jelentkez mvészi jellemvonások
összeségét Az É. fejldésére és átalakulására
sokféle tényez hat, ilyenek pl. az anyag, amelybl az épület készül, a cél, amelyet szolgál, a kultúra, amelynek körében megszületett, egyes nagy
mvészek vagy nagy mecénások fellépése, akik
irányítón hatnak közre, továbbá gazdasági és politikai viszonyok is. Mindezek a tényezk hatása
többé-kevésbbé megérzik valamely kor É.-án. A
XIX. sz.-ig fképp hatalmas középületek, nevezetesen a templomok stb. mutatják a legvilágosabban az É. feltn bélyegeit, amelyek fképen az
épület alaprajzában, a téralakításban, a szerkezetben s a kiképzés díszében lépnek fel jellemzn.
A kinai, japán, ösamerikai B.-n kívül a többi B.
hol lazább, hol közvetlenebb vonatkozásban van
egymással, st egyes korszakok mvészei tudatosan is átvették más idk s más népek É.,-át.
A fejlett É. legrégibb nyomai Elö-Ázsiában
maradtak ránk a sumir-babiloniai és assziriai
építkezés körébl. Babiloniában az anyag vályog
vagy tégla, a fal nagy temérdekségü, rajta pihen
a boltozat. A dísz színes tégla, máz, mozaik, festés. Egyiptom szerkezeti elem gyanánt nem a
boltozást, hanem az oszlop- és gerendaszerkezetet használja,

melléklet, l

—

k

anyaga legtöbbnyire
(I. képGörög földön sem hasz-

3. ábra).

nálják a boltozást, hanem eleinte faoszloppal támasztották alá a fagerendás tett, a belsségeket
pedig vályogfal zárta el a külvilágtól, késbb a

k

faanyagot
helyettesitette. Mint Egyiptomban,
itt is négyszögletes volt a belsségek alaprajza
(J.

képmelléklet,

4—6.

ábra).

Itáliai

földön

kezén virágzott az építészet,
átvették a görögöktl a faoszlop és fagerendaszerkezetet, de bven éltek a boltozassa! is, e két
elem szerves összeforradásából alakult ki a római
É., amely a középkorban létet adott az ókereszlyettesíti.
tény, román, bizánci stílusnak {I. képmelléklet,
Építészeti arányegység, az épületnek és egyes 7. ábra és II. képmelléklet 17—26. ábra).
részeinek viszonya egy bizonyos egységül fölvett Részben bizánci elemek, részben egyiptomi s újmérethez. A görög és római, úgyszintén a re- perzsa szerketetek^átv ételével alakult ki az ard),
naissance-építószet oszloprendjeinek egységéül mohamedán, mór E., mely ftárgyának, a mecsetVitruvius nyomán Vignola, Scamozzi és mások nek alakításánál felhasználja úgy az oszlop,
a ránk maradt antik építészeti emlékek pontos fel- mint az ív szerkezeti elemét, ezt megtoldja egy
mérése alapján az oszlopnak alsó félátméröjét, a eredeti álboltozással (stalaktit-ív), dísze pedig
moduluszt (1. 0.) veszik és ehhez arányosítják a az arabeszk (I. képmelléklet 8—16. ábra). a!z
eleinte az etruszkok

k

;

A

csúcsíves

eddig említett B.-ok szoros összefüggésben volújítást jelent a középkor közepén a csúcsíves (gótikus) É., amely új
téralakítási lehetségeknek nyitott utat s a klaszszikustól teljesen eltér formanyelvet hozott létre
{II.
képmelléklet, 28—37. ábra). Ennek lealkonyodása után széltében elterjedt az olaszországi renaissance-stilus, amely tudatosan nyúl
vissza a görög-római stílusba s onnan veszi szer-

többi

építészeti

É.-éül

Henszlmann a Théorie des proportions tak egymással. Merész

részleteket.

appliquées dans l'architecture

stílus

cím mvében a

templom középhajójának szélességét

(oszlop-ten-

gelytl oszlop-tengelyig mérve) állapítja meg, de
ezt az elméletet sokan nem fogadják el.
Építészeti festészet, az a faja a képírásnak,

amely az ábrázolás tárgyául épületeket, városképeket, romokat választ. Ily
már. a pom-

mvek

^

r

r

építészeti stílusok

14
1>.

Ár»b teHrek

tÉpUAíHi

sttítuokt

eOOAet

r^^-^""T*

Iá

18—16. Arab osalopfejek.
WéVAI NAQY LEXIKONA.

f

f

f

építészeti stílusok

Csúcsíves osalop-

kateg lábazate.

Korai csúcsíves
oszlop lábazata.

fÉpUfyteti

Hkkhet.

35.

tttluiiJkt

36.

57.

II.

Csúcsíves

twltoaat bordija.

4o.

A

fireoiei

s.ékesegyhái áUseUsete.
RÉVAI NAGY

LEXKONA

Építészeti szaklapok

—
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kezeteit és díszeit {II. képmelléklet, 38 40.
ábra), de az újabb igényeknek megfelel új épü-

Epítanyagrok

emelkedik. A nyomtatott szabályzat a Mérnök- és
építész-egyletben kapható.

Építészmérnök, 1. Mérnök.
lettipust is tud teremteni (a palota). Kétszázéves
Epiteton (gör.), a. m. melléknév, ill. jelz.
fejldése után a renaissance létrehozta a barokkstílust, Franciaországban pedig a szerkezeti ele- E. ornans, a. m. díszít jelz, különösen az állandó
meket teljesen nélkülöz, csupán díszeiben jellem- költi jelz Homerosnál és utánzóinál, p. a gyorszetes rokokó alakult ki XIV. Lajos udvarában. lábú Achilleus, a rózsaujjú Eos vagy hajnal.
Epithalamion (gör., lat. epithalamium), görög
B személyes É.-t ellenhatásként követte a klasszicista É., amely ridegen követte a klasszikus épí- és római lakodalmi ének, melyet ifjak és hatészet szabályait, míg a XIX. sz. közepe táján az jadon leányok kara felváltva énekelt az új házasépítészek a múlt legkülönfélébb É.-át kezdték utá- párhálószobája (t halamos) eltt. Görög lírikusoknozni s támadt az újgörög-, újgótikus-, újbarokk- tól csak egy pár töredék, a római Catullustól

—

és újrokokó-stílus. A XIX. sz. második felében
végre az építészek, elszakadva a múlt stílusától,
pusztán az anyag, a cél, a szerkezet követelmé-

nyeibl

igyekeztek építészeti formanyelvüket
megszerkeszteni s így alakult ki a modem É.,
amelynek megvannak a maguk helyi változatai
(angol, német, magyar törekvések). V. ö. Gzigler-

azonban egy Sapphóból fordított (62) és egy eredeti nászdal (60) maradt fenn. A császári korban

költk (mint Statius, Claudianus, Sidonius
Apollinaris stb.) kedvelték e mfajt és felhasználták fejedelmek és más franguak hízelg magasztalására. Több ilyen olvasható a Wemsdorffíéle Poetae Latini minores-ben (Helmstedt, 1789.).
Liszt Ferenctl is van egy ilyen cím zenemvünk
(magyar stílusban, hegedre zongorakísérettel és
élt

Rcéd^bo, Az építmvészet története (I. ókor,
Budapest 1903) A mvészet könyve (A Mveltség könyvtára, VI. k.) Durm, Handbueh der külön zongorára
;

is átírva),

;

melyet Reményi Ede

Architektur (Stuttgart 1880—1902); Hauser,
Stillehre der architektonischen Formen (Wien
1891—99). L. még az egyes nemzetek mvésze-

esküvjére

térl szóló cikkeinket.
Építészeti szaklapok. Régebben csak a Magy.
mérnök- és építész-egylet kiadásában megjelent
«Közlöny» és oHeti értesít» szolgálta irodalmi
téren az építészet érdekeit, ujabban kitnen
szerkesztett s a külföldi folyóiratokkal is méltán
versenyz mvészi és építészeti szaklapok egész
sorozata támadt. Az építészeti kar hivatalos lapja
a Mérnök- és építészegylet hetenként megjelen

Eredetileg Ruysch az emlbimbó brének jelölésére használta, ma általában minden hámszövetet
e névvel jelölünk. L. még Hámszövet és Epitél.
Epitheltestek (Kohn) a parathyreoideák
a
nyakon fekszenek a pajzsmirigy szomszédságában, vagy némely állatnál a pajzsmirigy állományába beleágyazva. Az emberben mindkét oldalon
kett-kett van. A 4. zsigerív hámjából fejlödnek
ki, sárgásbarna borsónyi csomók, Epithelsejtekböl állanak, köztük zsírsejtekkelés hajszálerekkel.
Életfontosságú szervek, kiirtásukra az egyén görcsök között pusztul el (tetania). A cukorforgalomra is van hatásuk, mert kiirtásuk után cukor
vizelés lép föl. A pajzsmirigy mködésével bizo-

közlönye. Kari, szak- és mvészeti érdeket szolgál
a Ház, Magyar Pályázatok, Építipar, Vállalkozók közlönye, Vállalkozók lapja, Iparmvészet,

még

Mvészet

stb.

Építészeti tudomány, mindamaz ismeretek
foglalatja, melyek alapján mvészi szempontból
szép, szerkezeti szempontból szilárd, amellett lehetleg olcsó és használhatósági szempontból célszer építmények létesíthetk. E tudomány általános (segédtudományi) és speciális (szak)ágakra
oszlik. Az elshöz tartozik a geometria, mennyiségtan fizika, vegytan, technológia, földtan, nemzetgazdaságtan, az utóbbihoz az építési szerkezettan,
anyagtan, mtörténelem, iparmvészet, stiltan,
építészeti egészségtan stb.
Építészi munkálatok díjszabályzata, azon
szabályzatok összesége, amelyek szerint egy építész munkájáért honorálandó. Az építész munkadija rendszerint az építkezési összeg bizonyos százalékában állapíttatik meg magasabb a százalék,
ha az épület díszesebb és az építész szakmájába
vágó minden, munkát elvégez, és alacsonyabb, ha
az épület egyszerbb és ha az építész a szakmájába vágó munkának csak egyes részeit végezi.
A százalékot egyes országokban a törvény határozza meg. Nálunk a törvény e tekintetben még
nem intézkedik, de a Magyar mérnök- és építész-

írt.

Epitbelioma (gör.), Rák.
Epithelinm (gör.-íat.), felhámképzödmény.
1.

;

nyos antagonizmusban vannak, néha daganat is
fejldik ki bellük. L. még Pajzsmirigy.
Epithem (növ.). Némely kétszik (fleg Vaquháj félék, Crassulaceae) növény levelének mezoflllumában lev, gömböly, többnyire klorofill
nélküli parenchimás sejtekbl való szövet, melyben a levélerek utolsó elágazásai
a vizet szál-

gyrs

—
—

csavaros v.
tracheidák
végzdnek
a sejtközöket víz tölti ki, tehát mint bels vízelválasztó szerv mködik és tényleg igen gyakran
az E. fölött vízrések vaimak.
Epitlieton ornans (lat.), 1. Epiteton.
Epitimia (gör.), a görög jogban a. m. a polgári
jogok teljessége ellentéte az atimia.
Epitome (gör.) a. m. kivonat terjedelmesebb
munkákból a késbbi római irodalomban az Írói
mködés egy neme volt. Ide tartoznak Florusnak, Eutropiusnak és másoknak történehni vázlatai. Livius római történelme elveszett könyveinek meglev tartalomjegyzékeit is így nevezik. Az ujabb irodahnakban E. valamely tudomány rövid foglalata; epitomator, nagyobb
egyesület által 1892. kidolgozott ill. az 1908. revi- munkákból merített kivonatok szerzje.
deált és átdolgozott E.-t már nagyon sok hatóság
Építöállvány, l. Állvány.
alkaknazza és remény van reá, hogy az nemsokára
Építanyagok, általános értelemben mindáltalánosan kötelezvé fog tétetni. A százalék az azon anyagok, melyeket építményeink létesítéséépítkezési összeg 2o/o-ától annak egész ll*/o-ig nél felhasználunk. Megkülönböztetünk termeszelító

;

;

;

Építanyagrok vlzsg^álata
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tes és mesterséges É.-at. Természetes É. : a kö, a
vas, a fa, a salak, az agyag (vályog), homok, kavics

mesterséges É. a tégla, a vakolat, az összes
mtikövek, a cemept, gipsz, parafakö, aszfalt stb.
h. Épületkövek, Épületfák, Szerkezeti anyagok.
Építanyagok vizsgálata, 1. Anyagvizsgalat.
Epitbankok, Nálmik nem annyira ismert
üzletág, mint Németországban, ahol mint Baubanken, Baugesellschaften ismeretesek és céljuk
építkezések elvállalása ós Unanszirozása. A legtöbb építöbank épületek és telkek vételével és elstb.,

adásával, beépítetlen telkek parcellázásával is foglalkozik. Erre az üzletágra már minálmik is rá-

b

—

Epítipariskola

Építipari

téli

—

tanfolyamok

Epitrofia
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Az intézetnek az 1911-1912-iki tanévben 481
tanulója volt; fenntartási költségei 1912. 131,765
K-t tettek ki.

minden intézkedésért és esetleg bekövetkezhet hibákért kizárólag az É. felels.

forduló

Építmvész,

mintegy 800.000 K-val Kolbenheyer Gyula
igazgató és H. Gaál Adorján tanár tervei után
emelt épület 1901. készült el. A mellékelt ábra
mutatja az épület alapr^zait, amelyekben az
egyes helyiségek rendeltetését a következ jel-

1.

Építész.

Építmvészet, tulaj donképen

A

a.

m. építészet

szorosabb értelemben alatta mvésziesebb kivitel
épületek (templomok, paloták, színházak stb.) építészetét értjük, melyeknek tervezése magasabb
mvészi képzettséget kíván, 1. Építészet.
Építszerkezet, az építési anyag egyes részeinek egjTnással való célszer összeépítése egy szerves egésszé, hogy valamely küls igénybevételnek (terhelés, nyomás, húzás, hajlítás) tudjon
eUenáUni. Ilyenek a fa (ácsszerkezetek), kö, vas
stb. szerkezetek.
Épittársaságok, részvénytársasági vagy szövetkezeti alapon bérházakat vagy kis laMsokat
építenek s azokat egészben vagy lakásonként
részletfizetésre v. örök áron a jelentkez lakóknak

zések tüntetik fel a) elcsarnok, h) rajztermek,
c^tantermek, c^természettani és kémiai tanterem,
e) elkészít szoba, f) természettani szertár, /"y
építészeti szertár, i) igazgatósági iroda, j) igazgatói lakás, k) könyvtár, n) díszterem (aula), q)
orvosi szoba, p) portás-fülke, r) ruhatárak, t) tanári szobák, P) tanácskozó és tanári könyvtár, u)
mosdók és mellékhelyiségek.
Építipari téli taniolyamok. Céljuk a gyakorlatban dolgozó kmves-, kfaragó- és ácstanulóknak és segédeknek elméleti és raj zbeU ki- eladják. Angliában
:

képzése, hogy idvel mint építési munkavezetk
vagy mint önálló mesterek gyakorolhassák iparukat. A tanfolyam tartama négy téli félév, minden félév november hó elejétl március hó végéig
tart. A felvétel feltételei: betöltött tizenötéves
életkor mellett legalább egy évi ipari gyakorlat
és az elemi népiskola bevégzése vagy ezzel egyenérték felvételi vizsgálat letétele. A tanítás henégy évfolyam sikeres bevégtenként 42 óra.
zése után a tanulók végbizonyítványt kapnak,mely
jogot ad arra, hogy az az iparos (kmves, ács,
kfaragó), aki tanulmányainak bevégzése után
legalább három évet gyakorlatban töltött, iparát
mint önálló mester gyakorolhatja. Ilyen tanfolyamok vannak Budapesten és a szükséghez képest a nagyobb vidéki városok ipari szakiskoláival kapcsolatosan. Ezenkívül vannak heti 6
10

A

—

órára terjed építipari rajztanfolyamok; ezek
továbbképz jellegek.
Építiparos az, ki egy ház építésénél közre^
mködik, vagy kínok munkája a házban talál elhelyezést, tehát

kmves, ács, kfaragó, cserepes,

asztalos, lakatos, mázoló, szobafest stb.

1870.,

már 1840., Németországban
mig nálunk 1906 óta keletkeznek «társas-

ház», «szö vetkezeti ház», wsaját otthon» stb. cím
amelyekben egy-egy lakás a lakó
saját tulajdona lesz. Megkülönböztetünk tkeers intézetek (bankok) által saját számlájukra
épített bérházakat, melyeket aztán fix vételáron
a lakókból alakítandó részvénytársaságoknak engednek át, s e mveletet ismét újabb telken folytatják, másodszor olyanokat, amelyeket az önsegély és szövetkezeti elv alapján a csoportot képez lakók maguk építenek fel, végül olyanokat
melyek minden nyesajnos csak külföldön,
részkedés kizárásával, a befektetett tkének legfeljebb 40/0-os kamatoztatása mellett részvénytársasági alapon létesülnek mint jótékonysági intézalapítóknak e célra szánt
mények, egyes
adományaiból. A társasházak építésének a lakáshiány, ill. a magas házbérek mellett jogosultsága
és számos elnye van. L. Társasházak, Szövetkezeti házak. Saját otthon.
Epitrachélion (gör.), a görög építészetben a. m.
az oszlop nyaka; a görög szertartású egj^házakban
neve annak az ell majdnem a földig ér öltönynek, melyet az áldozó pap a fején át nyakára vesz.
(A latin egyházban : stóla.) Jelenti a Szentlélek
kegyelmének teljességét és az Ur igáját.
Epitritns (gör. -lat.), négy szótagú versláb,
ritmikai tekintetben összetett ütem, alkalmasint
*j^ értékkel, minthogy daktilusok között szokott
elfordulni, s azért pontos képlete LAz E.-ok a komoly Urában voltak alkalmazva,
A metrikusok csak a szótagszámra nézve B.-nak
nevezik a három hosszú és egy rövid szótag minden (4) lehet csoportosítását, melyeket aszerint
neveznek E. primusnak, secundusnak stb., amint
a rövid szótag els v. második helyen áll.
alatt bérházak,

—

—

bkez

Építmester, az az iparos, aki az építkezés
terén elforduló minden munkát, beleértve a
hozzá tartozó összes iparosmunkákat is, önállóan
létesíthet. Az É. ipara addig is, amíg róla, gyakorlásáról a képesítés tekintetében külön törvény
intézkednék, 1884 óta miniszteri rendelettel van
szabályozva. Az É.-i képesítés igazolható a)
egyetemi oklevéllel és annak kimutatásával, hogy
annak tulajdonosa az É.-ség terén legalább két
évig gyakorlatilag foglalkozott; b) az É.-i képzettség megvizsgálására szervezett és Budapesten
vizsgálóbizottság részérl kiállított bizonyítvány által. Az É. ipara a képesítés megszerzésén kívül engedélyhez van kötve, ellentétben
Epitrochasmas (gör. -lat.) a. m. átfutás, a
az építési vállalkozó iparral, amely sem képesí- retorikában sok fontos tárgynak csak futtában
téshez, sem engedélyhez kötve nincsen. Az utóbbi való megemlítése egy mondat keretében.
azonban a vállalt építkezéseket csak jogosított
Epitrofia, az a jelenség, hogy a ferdén és vízÉ.-rel' végeztetheti. Az É.-nek jogában áU a mai szintesen elhelyezked ágak rendszerint az évrendelkezések értelmében bármin épületnek a gyriket egyenltlenül fejlesztik és pedig vagy
tervezését is vállalni, míg az okleveles mépít a fels oldalon vannak szélesebb évgyrk (juÉ.-i munkákat csak a mépít-oklevél megszer- hsür, éger, bükkfaágak) vagy az alsó oldalon (fezése után két évi gyakorlat kimutatása s az ipar- nyk). Elbbi az E., utóbbi a hypotrophia ; felengedély megszerzése esetén gyakorolhat. Az tün E. található az ú. n. deszkagyökereken (Fiépítkezésnél annak kivitelével kapcsolatbaji el- cus fajok).
:

mköd

Révai

Non

Le9»ona. VI. Jit

m-

—

Epitrope

Eposz
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Epitrope (gör. a. m. ráhagyás), szónoki fordu- A kronológiai sorrendet illetleg a legmagasabb
mely szerint a szónok egy-egy tény megítélé- idszámítás az éra, utána a periódus, vagyis a
sét a bírákra, st a közönségre, esetleg az ellen- szisztéma lerakodásának megfelel kor, s az ezután
félre bizza, meg'^lévén gyzdve a maga igazáról. következ idszak az B,
A folyószámlák kama-

lat,

—

Az elbírálás

e felajánlása olykor udvarias, olykor

azonban gúnyos.

Epizémon

(gör.), jel v.

jelvény,

melyrl

vala-

mit fölismerhetni, pl, az érmek bélyege, a vértek
címere, a hajók lobogója stb.
Epizeuxis (gör,), a retorikában az a szóísmétlési
alakzat, mellyel a szót nyomban megismételjük,
tehát minden közbevetés nélkül, azért a magyar
•retorikában egyidei g rákettözésnek nevezték.Példa
Aranynál: Hová, hová, édes férjem?
Epizion (gör,) a, m, szeméremajak; epiziokele
a. m. ajaksérv; epiziorrafia a szeméremajkak
összevarrása, elavult mtét
epiziotomia a szeméremrés véres úton való tágítása. Szülészeti
;

mtét, melyet akkor végeznek, ha a megszület
fej

elreláthatólag gátrepedést okozna

;

ilyenkor

megelzend, egy ollócsapással bevágják a
gátat a szeméremrés alsó részébl az ülgumók
ii-ányában. Elnye az, hogy az ollóval ejtett seb
könnyebben gyógyul, mint a repedt másrészt a
seb helyét és nagyságát orvos választja.
ezt

;

tainak kiszámításánál azt a lejáratot jelölik ezzel
a szóval, mely a kamatszámítás alapjául szolgál.
L, Retrográd katnatszámttás.
Epódosz (gör.) a.m. utóének, végszak, a karének
záró strófája, melyet a strófa ós antistrófa után
énekeltek (alkalmasint az egész kar) a szak és
ellenszak versmértéke azonos volt, az E.-é másféle.
E,-nak nevezték a költemények bizonyos távolságban refrainszerüleg ismétld sorait is. Végül
E.-nak nevezték azon Urai költeményeket, melyekben egy hosszabb verssor után mindig egy
rövidebb következik (mintegy hozzáéneklés), ide
nem értve azonban az elégiái distíchont. A ritmikus kompozíciónak e módját Archilochos hozta forgalomba szatirikus verseiben
követik Horatius ismeretes E,-ai, melyek azonban, nem mind
szatirikus tartalmúak,
Epomadion (gör,), a vállakról térdig leér, gyapjuból készült hosszú szalag, amelyet a gör. kat.
püspökök ruhájukon a szákkosz (1. o.) fölé helyezve
viselnek. Jelenti a püspökben a jó pásztort, ki az
eltévedt juhot vállaira veszi,
Epomeo (Monté- San- Nicola, a régiek Epomeusa), Ischia olasz sziget legmagasabb (792 m,)
vulkáni hegycsúcsa, amelyrl gyönyör kilátás
nyílik. Utolsó kitörése 1302. volt,
Epona, kelta eredet istenn, a lovak, öszvérek, szamarak véd istensége, akinek kultusza
érintkezés következtében
a gallokkal való
a római birodalom öszvérhajcsárjai, fuvarosai,
lovászai s a lovaskatonaság között nagyon el;

;

t

Epizód (gör.) a, m. betét, az ó-görög dráma
kezdetleges állapotában a karénekek közé illesztett cselekvény ; amennyiben akkor a dráma túlnyomólag énekrészekbl állt, a köztük itt-ott elforduló dialogikus részek csak betéteknek tntek
föl. Most B,-nak neveznek szorosabb értelemben
valamely nagyobb költi
cselekvényébe
közbesztt külön eseményt. Ily E,-ok gyakoriak eposzban, regényben, ritkábbak a drámában,
ahol az egység sokkal szigorúbb. Ilyen E, pl, a
Toldiban a farkaskaland, a Zalán futásában Ete terjedt,
szerelme. Közönségesen E,-nak neveznek minEponyinos(gör,,a,m, névadójfilj istenek, héroden kitérést (pl, beszédben), v, részletet (pl. midn szok (hsök), emberek jelzje, kikrl valamely földrajzi hely, testület v, intézmény nevét kapta, vagy
valaki életének egy fontos B,-járól beszékiek),
Epizóon (gör.), külélsdi, olyan állat, mely akik egyszeren az illet hely, testület stb, nevémás állat testének külsején él, annak anyagával nek absü-akciói. Az egyes görög államokbanE,-nak
táplálkozik, ilyen pl, a bolha, a tet, a poloska stb. hívták azt az évenként változó vezet tisztviseEllentéte az Erdozóon (belélösdí), L, Élsköd. lt, kinek nevével az illet évet megjelölték, pl.
Epizóotia (gör.) a.m. járványos állatbetegség, Spártában az els eforosz, Athénben az els archon
mely egyidejleg nagyobb területen észlelhet és volt B, (Rómában a két konzul),
számos megbetegedést okoz. Fképen az állati és
Epopens, hamarosan feledésbe ment régi görög
növényi élsködk okozta betegségek fordulnak istenség, kinek a mitológia Antiope mondájában
juttatott szerepet,
el járványos formában, 1, Állaijárványok.
Epopoea (epopoiia, gör.), a nagy eposz neve,,
Eplacentalia, 1. Aplacentalia.
Ép lélek ép testben, a latin mens sana in cor- melyben egy nemzet v. épen az emberiség ügye
forog szóban s a nagyszer cselekvényt nagy
pore sano Juvenalisban fordul el.
Epocha (gör, megállítás, megnyugvás), a kro- szabású machina támogatja. L. Eposz.
Epopszia (gör,) a, m. valakinek saját vélenológiában valamely nevezetes történeti eseménynek ideje, melytl új idszámítás vagy éra kez- ménye, nézete,
Epoptok (gör.), 1. látók, az eleuziszi misztériuddik történetileg általában valamely fontosabb
mozzanat, mely a történeti fejldésben fordulatot mok (1. Eleuziszi ünnepek) harmadik és legfelsbb
okoz; ily értelemben mondjuk B,-lisnak a fon- rend beavatottjai 2, gúnyos értelemben azok,
tosabb eseményeket, a korukra irányadó befo- kik csak kevesektl megközelíthet ismeretekkel,
hittitkok közvetetlen szemlyást gyakorló személyek szereplését. Az asztro- v,— mint rajongók
nómiában az E, azon idpont, melyben valamely léletével kérkednek,
Eporedia, 1. Ivrea.
égitest (bolygó, üstökös, mellékbolygó) pályájáEposz (gör,, a, m, beszéd, elbeszélés), a) egyik
nak bizonyos pontjában állott rendesen aperihelen való átmenet idejét választjuk E,-nak,
E. faja az elbeszél költészetnek, melyet mint lega geológiában azon idszak megjelölése, mely fbb és legjellemzbb fajról, róla neveztek el
alatt valamely szisztémának, formációnak na- b) nagyobbszabású elbeszél költemény, különögyobb rétegszakasza, vagyis szekciója lerakódott. sen hsköltemény. A nagyszer E.-t epopoeának
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nevezik. Az elbeszél költészet fonnái közt legkorábban emelkedett irodalmi jelentségre s már
a népélet naiv korszakában kialakult. Az E. azonban kisebb hsdalok (hsénekek, cantilenák) elzték meg, melyeket az énekszerzk költöttek és
szerzettek a nép regéibl, mithoszaiból és mondáiból vagy történeti emlékeibl. Az E.-nak, mint
a hsdalköltészetnek is szükséges elfeltétele a
mithosz és a monda. Csak a hol ezekbl gazdag
hagyománytóke képzdik, ott virágzik a hsdalköltészet és az E. Sok népnél a fejldés megáll az
egyes hsdaloknál, anélkül, hogy az apróbb epikus
is

énekekbl vagy

kis E.-okból nagyobb B. alakulna.
az ily kisebb hsénekek is együttvéve a nép
szellemi kincsét teszik. Egyes népeknél azonban
támadtak nagy költi tehetségek az énekesrend
tagjai közt, akik a sok mondát, a hsdalok tárgyait egy nagy egészbe olvasztották, egy fmotivum, egy
körül csoportosították és így
megalkották az E.-t. Ez a fejldés sok helyen végbement még az írásos irodalom keletkezése eltt,
azért is nevezik naiv E.-nak nevezik máskép népE.-nak is,mertaz egész nép szellemé!
támadt, noha végleges és egységes formáját egyetlen nagy
költ kezétl nyerte. St az E. igazi termereje az
a naiv világnézet, mely hisz isteneiben, emberfölötti hseiben. Ebben a patriarchális korban az
egész nép egyöntet mveltséggel bir, a költ a
néppel személyesen érintkezik s nemcsak szerzje,
hanem eladója is müveinek, melyeknek eleven
hatását alkalma van megfigyelni s abból okulni és
ösztönzést meríteni és a mvet a közönség is mintegy sajátjának tekinti. így a naiv E. az illet nemzet valóságos tükre, melyben meglátszik az illet
nép egész szelleme vallása, életmódja, erkölcse,

De

fhs

;

l

:

jelleme, hadi, állami,

családi szervezete, Ízlése,

költi leleménye. A naiv E. mindig nemzeti is.
E.-t azonban a kifejldött irodalmakban is
szoktak írni. Az els u. n. müeposzok a naiv
E.-ok mintájára készültek, mint pl. Apollonius
Rhodios Argonautikája és a Vergilius Aeneise a
homerosi E.-ok után a késbbi müeposzok pedig
az elz müeposzokat is mintákul veszik, mini
Tasso az Aeneist, Zrínyi pedig az Aeneist és a Megszabadított Jeruzsálemet. A m-B. kulturailag elrehaladott korban egy költ agyából szármáz k,
aki a maga mesterségét már tudatosan gyakorolja és mintákhoz, elvonással nyert elvekhez
tartja magát. A múeposz idben és szellemben
sokkal messzibb esik az ábrázolt kortól, azért nem
lehet olyan elfogulatlan s nem birhat azzal a naiv
bájjal, mely a naiv E. egyik fékessége. Mivel a
eposz nincs is annyira elkészítve a nép tudalmában azért ritkán tud átmenni a nép vérébe s általán
ritkán sikerül. Baja van többek közt a csodás
elemmel, a nagyszerség éreztetésével, mert a
költ kora már ritkán hisz ama csodákban s így az
istenek beavatkozása igen könnyen anakronizmus.'^, affcktációvá válik. De hiv költ természetesén nagy hatással alkabnazhatja a maga hi;
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vegyes hskorból vegye tárgyát hogy a tárgy
nagyszerségét csudás elem, isteni beavatkozás
is fokozza (machina dívina), hogy a hs végzetes
hs legyen, aki rendszerint nem bukhatik el,
mert isteni, küldetésben jár és az egész nemzetet
képviseli. Érthet^3 az is, hogy a nép B.-a miért
oly jellemz az illet népre nézve.
Az E.-nak több faját különböztetjük meg a tárgyak, a felfogás, a hangulat és bels forma szerint
történeti, mondai, vallásos, regényes E.-t, komi;

kus, szatirikus, humoros E.-t stb. stb. A komoly v.
fenséges E.-szal szemben áU a víg E., melyben a
fenségi elemet komikum pótolja. Egyes E.-ok
fenségi eleme a tragikumba megy át, amint az az
Iliászban, a Nibeluugokban, Aranynál a Csaba -trilógiában és a Toldi szerelmében látható. Ily esetben az E. bizonyos drámai életet nyer és bele többoldalú emberi érdek vegyül.
Az E. szerkezetében bizonyos hagyományok és
mintegy szabályok fejldtek ki, melyeket azonban
a modem költ mellz, vagy a kor ízléséhez képest átalakít. Ilyen az, hogy sok B. a tárgj- kijelentésével (propositio) kezddik, ezután a segedelemkérés következik a Múzsa (Tassonál és Zrínyinél a Szz Mária) segítségül hívása. Azután a
költ a mesébe fog, de nem messzirl kezdi, hanem a történetbe bizonyos elhaladott fokon kap
bele («in medias res"), az elzményeket esetleg
:

késbb mondja

el (retrospektív szerkesztés), hogy
a cselekmény megindítása (exposítio) után megismerteti a két küzd fél erejét (seregszemle,
enumeratio), hogy a legfontosabb mozzanatoknál
emberfölötti lények (istenek, démonok) is szerepelnek, stb. Ezek egy része állandóan természetes követelmény, másrésze az E. fejldésébl
magyarázható, pl. a segélykérés abból, hogy a
naiv költ a maga ihletét, alkotó lelkiállapotát,
melyben alakokat, eseményeket költ, valósággal

t

olyanoknak tekintette, mint amelyben
egy
fesbbi"endü szellem megszállja, az neki sugalmazza, mit és hogyan énekeljen, azért tehát, ha
a költ szép éneket óhajt mondani, kérnie kell
a sugalmazó szellem segítségét. Az B. énekekre
osztása abból a viszonyból ered, hogy a hosszú
B.-okat nem lehetett egyszen-e eladni, hanem
csak részekre osztva lehetett elénekelni. Az istenek beavatkozása abból a naiv világszemléletbl
f oly, melyben minden szokatlan dolgot isteni ernek tulajdonítottak s az isteneket mintegy a hsök és az emberek társainak tekintették.
Az E. eladásai általán bizonyos nyugalmas,
részletez szélesség jellemzi; tárgyilagos és szemléletes. Szereti a festéseket, vannak e célra állandó jelzi szereti a hasonlatokat azonos helyzetekre az azonos fordulatokat (ismétiödó sorok). Rendszerint saját versformája is fejldött
ki, többnyire valamely széles sor (min a hexameter, alexandrin, a langzeile, a szerb tizes stb.),
mely nem nagyon énekl, a beszédhoz közelebb áll, mint a lirai formák s hosszabb mondatképzdést is megenged, e mellett változatai vannak, úgy, hogy a vorsalak hosszabb mben sem
válik egyhangúvá. Az újabb E. gyakran más versformákban stanzákban, vagy a modem dráma
versfomiájában, a rímtelen (vagy rímes) ötös és
;

tének alakjait.
Az E. keletkezésének ismertetett menetébl
világos, miért kívánják az E, elmóletírói és a
kültészettanok (Tasso óta), hogy az E. tárgya valamely nagyszer esemény legyen, mely az egész
nemzet sorsára kihat hogy fleg a mithosszal hatodfeles jambusban

;

:

;

szól.
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Az E. gyökerei a népek történelem- B.-a. A germán epika nagy alkotásai a skandináv
skorába nyúlnak vissza. A kinaiak hsdalai, Edda, az angolszász Bóovulf, a német Nibelung-

Története.

eltti

melyeket Konfu-cse a Si-king-ben összegyjtött,
igen régi kulturfok emlékei. Nagy Ramses faraónak tetteirl Pentaur nev udvari költjétl maradt fenn egy papyruson történeti költemény.
Debora éneke (körülbelül 1300-ból Kr. e.), az ótestamentumban, valamint a Sámson-mondák a héber nép hsköltészetének mutatják nyomait. Fleg az árja népcsalád különböz tagjai fejlesztették
azonban ki a virágzó E.-költószetet, ami nemcsak
költi tehetségnek, hanem közös mithosztkének
fs a jele. A népcsalád legkeletibb tagja, a hindu, két
óriás B.-t teremtett, a Mahá-Bháratát és a Rámájanát. Amaz a világ legnagyobb E.-a, 110.000
szlókára, azaz 220,000 hosszú (tizenhattagú) son-a
terjed
szerzjéül bizonyos Vjásza szerepel a
hagyományban. E
tragikus alapjellemü, míg
a jóval rövidebb, de azért még mindig hatalmas

ének és a Öudrun. A spanyol B. megállt a sorozatos hsdaloknál, a Cid-románcokban. A szláv
népek naiv epikája is körülbelül ezen a fokon

világhoz sokkal közelebb

renaissance epikájához csatlakozik a francia Voltaire Henriadeja (IV. Henrikrl), ki azonban a hitelót vesztett csodás elemet álomlátással pótolta.
A német Wieland Oberonja romantikus elemekbl
van szve, Goethe Hermán u. Dorotheája, e remek kis idyllikus B. már egész modernné teszi
az B.-t, melyrl újabban gyakran hirdetik, hogy
nem modern mfaj, amint hogy tényleg a regény foglalta el legnagyobbrészt a helyét. Mindazáltal, noha a próza általán nagy foglalást tesz
a verses forma rovására, a verses E. sem maradt
fejlesztés nélkül a XIX. sz. költészetében sem.
Egyik legnagyobbszerü lépés volt az E. reformja
terén Byroné, ki a szubjektív, alanyi E.-t teremtette meg Don Jüanjával, s e nemben elsrangú
követi akadtak mindenfelé (Paskin, Arany stb.).
A romantikusok epikai törekvései (Hugó Viktor,
A századok legendái) szintén mély barázdát hasí-

mozog, mint a szerbek hsénekei Markó királyfiról.

Valamint az ókorban megalakult a mköltéis az E., úgy a keresztény középkorban,
fleg a renaissance óta is a különféle irodalmakban többé-kevésbbé fontos kísérletek történtek
arra, hogy E.-okat alkossanak. A humanizmus
óta sokáig mintegy az B.-t tekintették a költészet
koronájának. A középkori katholieizmus nagyszer B.-a olasz földön termett meg Dante Divina
Commediájában, mely a legegyetemesebb ós a legegyszerbb valamennyi mú-E. közt. A skolasztika
felbomlása után megszületett a renaissance epikája, elször szintén olasz földön. Fképviseli
terjedelm (24 ezer szlókányi) Rámájana egész- Ariosto rjöng Rolandja és Torquato Tasso
ben derültebb jellem s az árja hinduknak egy Megszabadított Jeruzsálemé. Ehhez az epikai
nem árja (dravida) néppel való küzdelmét adja el csoporthoz tartozik a portugál Camoens Luziadája
fhse Ráma. A Valmikinak tulajdonított Rámá- és a mi Zrínyink Szigeti veszedelme. A reformájana szerkezete sokkal egységesebb, mint a Mahá- ció epikája szigorúbb vallási felfogásával kiküBháratáé, mely inkább gyjtemény, mint egységes szöbölte az antik mithológiai elemeket, melyeket
költemény, jelen szövege is régibb, de anyaga a renaissance epikája a keresztény elemekkel
újabb amazénál. A hindu E.-okban a hsök isten- kénye-kedve szerint összevegyített és csak a bibsége rendkívüli mértékben eltérbe lép s alakjuk, liában igazolt csodákat fogadta el. Ilyen proteserejük, erényeik a szertel ensógbe csapnak és fan- táns E.-ok az angol Milton Elveszett paradicsoma
tasztikus arányokat öltenek. Az európai gondolat- és a német Klopstock Messiása. Némikép a

m

;

másik tagjának, az
nemzeti

szetben

áll az árja népcsalád
iráni (perzsa) népnek nagy

Pirduszinak 1000 körül Kr. u. írt
királyok könyve) c. 60 ezer versre
terjed epopoeája, moly a maga mondai anyagát
a perzsa nép si hagyományaiból merítette s az
irániak és turániak küzdelmeit beszéli el, még a
mohamedán korban is feltetsz nyomaival a dualisztikus istenrendszernek fhse Rusztem. Költi báj és naiv mvészet tekintetében felülmúlhatatlan két B.-t teremtett a görög szellem a Homeros neve alatt ismert két nagy E.-ban, a
tragikusabb Iliászban és a kibékítbb befej ezós
Odysseiában, melyek az ismert nagy E.-ok közt a
legrégibbek, legalább Kr. e. 800 évvel keletkeztek, s egyúttal az európai kulturközösség költészetére, kompozíció, életrajz és fleg eladás
(költi nyelv) tekintetében alapvet hatást gyakoroltak. Az alexandriai korban teremtette meg a
hellén szellem az els m-E.-t. Róma mondáiból
nem alakult meg az egységes latin E. Csak Vergilius (Kr. e. 70—19) írta meg a rómaiak nagy
B.-át, mely természetesen már m.-E. s az ílias és
Odysseia és az Argonautika után készült. Világirodalmi szempontból igen nevezetes a kelta és
germán fajok epikája s a forrásukul szolgáló, a
breton Artor-mondakör, a frank Nagy Károlymondakör, továbbá a germán népek mondakörei.
Mindezek pogány mithikus elemekbl alakultak
s késbb keresztény elemekkel szövdtek össze,
ós számos B.-nak, a középkor késbbi szakában
számos költi elbeszélésnek váltak forrásaivá. A
francia költészet a XI— XII. sz.-ban rengeteg
számú hskölteményt termelt ezek azú.n.chansons
de geste, s köztük a legrégibb, legnagyobb és legkiválóbb a chanson de Roland, a francia íióp naiv
B.-a,

Sahnáme (a. m.

;

tottak.

Az altáji népcsaládhoz tartozó népek is nagyszámban mutatnak fel epikai dalokat, s nevezete
sen a magyarhoz közel rokon finn nyelven egy
nagy terjedelm E. fejldött ki, a Kalevala (1. o.)
telve misztikus elemekkel, kozmogenikus mondákkal és varázsénekekkel. A magyarhoz még közelebb álló vogul és osztyák nyelveken nagyszámú
hsdalt találtak utazóink (Reguly, Munkácsi). A

-

magyar nép smithológiája úgyszólván egészen
odaveszett, régi mithológiájánák és epikájának
nagy korrajzai fennmaradtak a krónikákban (Hun
mondák. Honfoglalási és kalandozási mondák. Királymondák). Ezekbl aligha alakult valaha E., de
epikus éneket bizonnyal nagy számmal zengettek.
A renaissance idején Zrínyi megalkotja a magyar
m-B.t, melynek újabb virágzása a XIX. sz.-ban
következett be és pedig két ciklusban. Elször a

—

EpOl

húszas években, Vörösmarty és táljai romantikTis
Bzellemú, de hexameteres formájú epikájával, késbb a 40-es és 50 es évektl kezdve Arany Jánosnak nemcsak tárgyban és szellemben, de versformában is nemzeti epikájával (Csaba-trilógia,
Toldi-triológia). Amazt elégikus páthosz, exaltált
nyelv jellemzi, tárgya a honfoglalás. Emez objektívebb, a mondai tárgyakat választja. Arany
azzal az átképzeléses módszerrel modernizálta az
E.-t, hogy részben régi énekmondák álláspontjára helyezkedett. Mindenesetre a magj^ar epika a
m-E. újabb történetében igen számottev helyet
érdemel.
Epöl, kisk. Esztergom vm. esztergomi j.-ban,
(1910) 626 magyar és tót lak. ; u. p. Bajna, u. t
Annavöl gy-Sárisáp.
Eppan.községBozen déltiroli kerületi kapitányságban, szllöktól körülfogott fensíkon, (i9io) 6062
lak., akik igen jó bort (E.-i) szüretelnek. Látogatott nyaralóhely. A Gleif-kápolnától (fél órányira
a község fölött) szép kilátás van az Etsch- és Eisackvölgyre. Közelében a Matschatsch lábánál jégbarlangok vannak.
Eppelsheimi homok, a mainzi medencében
fekv Eppelsheimröl ehievezett fiatal harmadkori
lerakódás, melynek gazdag emls faunája (Dinotherium, Aceratherium, Mastodon, Anthracotherium, Hipparian stb.) világszerte ismeretes.
Eppendorf, 1. 1894 eltt Hamburg külvárosa,
2. U., falu a
jelenleg annak egyik kerülete.
szászországi Chemnitz kerület flöhai járásában,
jelentékeny vászonszöv iparral, játékárú-, szi3. E.,
var- és téglagyártással, (i9oo) 4023 lak.
porosz falu az amsbergi közigazgatási kerület
gelsenkircheni járásában, (1910) 4823 lak., kik kszénbányászattal és téglagyártással foglalkoznak.
Epping, város Essex angol countyban, London
közéjében, (1911) 4253 lak., vaj- és tejkereskedéssel.
Mellette terül el a 2400 ha.-nyi E.-forest, a londoniak kedvelt kiránduló helye.
Eppingen, az ugj'anlly nev járás székhelye Heidelberg badeni kerületben, az Elsenz és
vasút mellett, (1905) 3450 lak., gyümölcs- és szlltermeléssel, nagy homokkóbányákkal és tégla-
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gyártással.

Eppar
mozog,
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szülnek az úgynevezett írás eltti lenyomatok. L.
Avatit la lettre.

Épronyette (ötmc,

ejtsd:

oL epru-

epruTett.

Kéndcsö.
Epsom, város Surrey angol countyban,

vetta).

1.

(iwi)

19,156 lak., 1618-ban fölfedezett ásványvízforrással. E. nem a legrégibb, de mindenesetre a leghíresebb versenytere Angliának s ezzel az egész világnak is azért, mert itt futják évrl-évre az angol
Derbjt. E. Surrey grófságban fekszik alig 22 km.nyire Londont<il. Neve az aEbba's home»-tól ered.
Surrey egykori királynje (élt 600 körül) után
Earl of Derby 1779. megalapította ott az Oaks-ot
(angol kancadij), majd 1780. az angol Derbyt s
azóta ezek óriási vonzóert adtak B.-nak.
Epszomit (ásv.) a. m. keserüsó.
Epte (ejtsd: ept), 100 km. hosszú jobb oldali mellékfolyója a Szajnának Franciaország Ny.-i részében határul szolgál Eure és Oise, azután Seineet-Oise départementok közt. Vemon fölött két ágban torkollik. Mellékvizei : a Troesne, Lévriére
és az Aubette.
t^pulsíe {epulum, lat.^, ebéd, evés ideje aztán
vallásos célból v. ünnepélyes alkalonmial (papok
hivatalba lépése, császári születésnap) rendezett
közvendégség, melyen nagy fénj-zést fejtettek
ki legnevezetesebb az epulum Jovis, melyet a
fpapok rendeztek Juppiter, Juno és Minerva tisz;

;

;

teletére,

1.

Epulones.

Epxilisz (gör.), a foghúson ül daganat, amely
a csonthártya mentén terjed tovább az állcsonti
nyúlványon. Mindkét nemnél egyforma gj'akran,
fleg a középkorban fordul el leginkább az
fogak mentén. Néha tetemes nagyságot ér el, de

rl

kötszöveti sejtekbl felépített voltának dacára a
jobb indulatú daganatok közé tartozik s kiirtása
után ritkán újul ki.
Epulones (lat.), az istenek tiszteletére vagy
valamely közöröm alkalmából szokásos lakomák
(epxdum) rendezi, a papi testület tagjaL Számuk
kezdetben 3, utóbb 7, Caesar idejében 10.
Eporál (lat epuratio) a. m. kitisztít, kiselejtez.

Epureano, Manólaki Costaki, román államfér1824., megh. 1880 szept. 19. 1870-ben átvette a miniszterelnökséget, amikor a román reés mégis publikánus párt forrongásban volt, amely fölhasz-

ezek voltak áöltólag öalileinak szavai, midn 1633 június 22. a
római «Sta Maria sopra la Minerva» nev templomban az inquizició ítéletének értelmében a Föld
mozgásának tanáról esküvel le kellett mondania.
Ezen történeti adomának, mely els ízben a Dictionnaire historique-ben (Cala 1789) fordul el,
nincsen történeti alapja. Az agg tudósnak lelki állapota az inquizicióper ideje alatt olyan volt, hogy
tudniillik

—
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;

fiú, szül.

nálva a kitört francia-német háborút, aug. 20.
Ploestíben kikiáltotta a köztársaságot s Károly

epröv d'ar-

fejedelmet trónvesztettnek nyilvánította. A forradalmárok terve azonban dugába dóit. E. még
ugyanazon évben megbukott, késbb igazságügyi,
majd pénz gjminiszter volt.
Epiilés v. épületesség, a valláserkölcsös életnek megersítése és mélyítése szó v. példa által,
ami a felebaráttal szemben kötelesség. Az É.-nek
kiváló eszközei a jó épületes iratok. Ide számítható az egész vallásos irodalom, amennyiben a
természetfölötti életet elmozdítja. Különösen
azonban az az irodalom, amely közvetlenül célozza
az erényes életnek, a jámborságnak elmozdítáKempis Tamás
sát. Ilyenek pl. Szentek élete
Krisztus követése ; Szalézi Szt. Ferenc Philothea

a rézmetszetnek olyan lenyomata, melyen
még nincs az ábrázolás tárgyát megjelöl írás,
de peremére a metsz neve van vésve ; ezt néhány lenyomat után eltávolítják, s ezután ké-

valamint az imádságos könyvek, elssorban
a Breviárium.
Épület, emberi kéz alkotta építészeti
C^ak
a szilárd anyagokból (k, tégla, fa, vas stb.) ké-

ily ellenállásra

egyáltalában képtelen volt.

Epres (azeltt Jahodnik),
:

kisk.

Trencsén vm.

szentmártonblatniczai j.-ban, (1910) 979 tót és német lak. ; u. p. és u. t Turóczszentmárton.
ÉpreaTe (franc., qitsd: epröv) a. m. próba, kísérlet,^ továbbá próbanyomat.

Épreave d'artiste
»i8it),

(franc,

qjtad:

;

:

stb.,

m.

EpUIetasztalossáfif
szült

sátor

magas építményeket hívjuk É.-nek
nem É.). Vannak nyilvános É.-ek

—
(pl.
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egy

(templo-

és magán B.-ek (lakóházak
stb.). Rendeltetésük szerint megkiilönböztetünk
még gazdasági É.-eket, ideiglenes É.-eket, f- és
mellék-É.-eket stb.

mok, színházak

stb.)

Épületasztalosság, 1. Asztalosság.
Épletbiztosítás, 1. Biztosítás.
Épületeltolás,

1.

Házeltolás.

Equatoriális

lyeket a fejtés után megdolgoznak. Az B. általában kemények vagy puhák. Kemények a gránit,
:

gneisz, pala, trachit, bazalt, kvarc-tartalmú ho-

és némely mészk (haraszti, dunaalmási stb.), puhák a sóskúti homokk (tkp. mészk,
csak a neve homokk) s a márványok legtöbb
faja. A fentírt természetes kövek mellett a
kövek egész sorozatát alkalmazzuk ilyenek az
égetett agyagok (tégla, cserép, csempe, pirogránit,
keramit stb.) és a cement mkövek (beton, már-

mokkövek

m-

:

Épületértékelés (becslés). Valamely építmény
forgalmi értékének megállapítása az ingatlan ványmozaik, terrazzo, aerolith stb.).
jövedelmezsége, vagy (tzbiztosításnál) az épület
Épületrajz, 1. Építési terv és Tervrajz.
valódi értéke alapján (telek nélkül). Becslésnél
Épületszárny v. szárnyépület ha egy épület
tekintetbe veend az épület elállítási költsége, bizonyos szög alatt
rendesen derékszög alatt
állapota, kora, fekvése stb., de amellett szükséges megtörik, az így támadt épületrészt v. épületréhozzá a kell helyismeret és hosszabb gyakor- szeket a fépület szárnyainak, röviden B.-aknak
lat is.
hívjuk. Az B.-ak rendesen csekélyebb mélységüek
a fépületnél és legtöbbször ennek az egyik vagy
Épületes könyvek, 1. Épülés.
Épületfák: puhák és kemények. Puha a feny, mindakét végén vannak.
Épülettke. Eredetileg csakis a mezgazdaságnyár, hárs stb. Kemény a tölgy, éger, kris, bükk
stb. Szarufák, kötgerendák, áestokok, ajtók, ab- ban volt használatos e kifejezés és jelentette a
lakok, általában az ács és asztalosmunkák nagy- földbirtokon elforduló összes épületek által képrésze fenyfából készül, keményfából csak külön- viselt vagyonert, illetve tkét, épületekhez sorolván minden olyan ingatlan vagyont, mely a
leges esetekben. L. még Fa és Furnir.
Épületjog (építmény-, fdülépümény-, fölepjog, szorosan vett épületekkel kapcsolatos és építési
lat. superficies, ném. Erbanrecht), az az átruház- költséget okozott (pl. kutak, kerítések, átjárók stb.).
ható és átörökölhet dologi jog, amelynél fogva Az B.-vel szemben telektkének nevezik a szoroa jogosultnak idegen, azaz másnak tulajdonában rosabb értelemben vett telekben és a vele kapcsoálló telken építménye, így különösen háza lehet. latos földmunkákban rejl vagyonert, illetve
1848 eltti jogunkban az ilyen telekhasználati jo- tkét. É. és telektke együtt adja a földgazdasággok az úr bériséggel kapcsolatban gyakoriak voltak. ban rejl alaptkét. Az É. értékéhez évenként
(L. Úrbér, Örökbér, Majorsági zsellérbirtok is.) hozzáadandó a tatarozásra és újjáépítésre fordított
Az úrbériség megszntével legnagyobb részük költség, viszont levonandó az évi avulás. Bz utóbbi
tulajdonná változott át, egy részük fennmaradt, nagyságát a tapasztalat adja meg és 0'4*/o 2''./o
azok t. i., amelyeknek nem volt szorosan vett változik.^ Ma már nemcsak a földgazdaságban beúrbéri jellegük. Az úrbériség megszntét követ szélünk É.-rl, hanem minden nagyobb vállalatnál
els idben a közfelfogás az ily jogok újabb ke- (árúházak, bankházak, gyárak stb.),mely saj át üzleletkezésének nem igen kedvezett, de újabban teinek lebonyolítására épületeket emel s így tkéismét tért hódít az a felfogás, amely szerint a jének egy részét épületekbe fekteti. A saját épügyakorlati élet számos szükségletét legjobban leteknek felállítása nemcsak célszerségbl töréppen ennek a jogintézménynek segítségével le- ténik, hanem költségmegtakarításból és a reklám
het kielégíteni. így szükség van rá, amikor a céljaira. Budapesten számos ily épület látható. Az
tulajdonos hajlandó ugyan telkét, akár igen hosz- újabbak közül a legérdekesebbek a The Gresham,
szú idre is, beépítésre átengedni, de annak tulaj- Anker, Kereskedelmi Bank, Belvárosi takarék.
donától valamely okból (pl. mert a várható ér- Párisi árúház, Fischer Simon és társa árúháza stb.
tékemelkedés elnyét magának kívánja biztosíEpyllion (gör.) a. m. eposzocska. Az antik
tani) végleg megválni nem akar, vagy a tulajdon poétikai terminológiában az eposz szó kicsinyít
átruházásában jogilag korlátozva van. Igen jó alakja, kis eposzok megnevezésére.
Equátor, 1. Egyenlít.
szolgálatot tehet azzal is, hogy lehetvé teszi biEquatória (Égyenlítöalji tartomány Hat-elzonyos berendezéseknek (pl. sínvezetókeknek) állandó fentartását idegen telken. Nagy elnye, Esztiva), az egyiptomi Szudán egykori legdélibb
hogy megfelel szabályozás mellett a használati tartománya. Földje igen termékeny. A dinka, bari,
jog állandóságát kellen biztosítja és maga a jog madi, silluk, suli, nyamnyam és monbuttu nev
alkalmas lesz arra, hogy reálhitel alapjául szol- néger törzsek lakják. Sokáig a rabszolgakereskegáljon. Szemben azzal a nálunk is érvényre jutott désnek volt központja. Az egyiptomi kormány
régi felfogással, amely az É.-ban a tulajdon meg- csapatai e területet 1874. meghódították. Az
osztását látja (osztott tulajdon) és amely szerint európai kormányzók (Gordon és Emin pasa) és a
ilyenkor az egyik személyt a telek állagának benszülöttek között azonban a béke nem sokáig
tulajdona illeti (ftulajdonos), a másikat a telek állott fenn s az elégedetlenked benszülöttek a
haszonvétele és az épület tulajdona (haszonvev Mahdi vezetésével 1888. az egyiptomi kormány
tulajdonos), újabban az elmélet is, a törvényho- csapatait a tartományból kiszorították. 1899-ben
zások is az E.-ot oly használati jogként fogják azonban ismételten Egyiptom birtokába került.
Équatorial condé, 1. Asztronómiai
fel, amely a szolgalmak (l. o.) analógiájára terszerek.
heli az idegen telket.
Equatoriális, csillagászati távcs neve, 1. AszÉpületkövek, kétfélék: terméskövek, melyeket a bányából fejtenek és faragott kövek, me- tronómiai mszerek.

—

—

;

—

m-

—

Equatoriális nap
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—

Equity

Equatoriális nap. Az az egység, mellyel valaföldrajzi fekvésénél fogva kijutó
napsugárzását kifejezzük, az E. Ez pedig azon
melegmennyiség, melyet az egyenlít az év egy
átlagos napján kap.
Equátormagasság, 1. Egyenlíti magasság.

E. nevét visehk (eguinokddlis po7itok) : az, melyet a Nap március 21. táján érint, midn az equátor déli oldaláról annak északi felébe halad, a tavaszi E, V. röviden a tavaszpont az, melyen a Nap
szeptember 23-ika körül megy át, midn az északi
félgömbrl a délibe hatol, az szi E. vagy rgviden

Équerre céphalométrique (franc, ejtsd
€ker szeíaiometrik), a francia École d'Anthropologie
által használt szögmér, mely két egymással de-

az szpout. Amannak csillagászati jele a kosjegy
(T) és a csillagászati hosszúság és rektaszcenzió kezdpontja; emennek jele a mérleg (^ és

mely helynek

;

rékszöget képez vonzóból áll. A függleges hosszúsága és rektaszcenziója 180°. Az E. nem
pontja a víz- áUandó pontja az égnek, hanem évenként átlag
szár milliméteres beosztással bir
szintes szár alsó érintkez vonalába esik. A függ- 50' 2 ívmásodperccel nyomul nyugat felé, úgy
leges szár az ember arca eltt függ, a vízszintes hogy 70 évben közel l«-ot tesz, míg teljes pea koponyatetöt érinti. Az areméreteket a függ- riódusa mintegy 26,000 évet tesz ki.
Éqnipage (firanc. ejtsd: ekipázs) a. m. hintó, loleges száron egy háromszög vonalzó segítségévakkal és szolgaszemélyzettel együttvéve a kavel mérjük le.
Eqnerry (ang., ejtsd: eküeri) a. m. lovász- tonaságnál e század elejéig a tisztnek felszerelése és háborúba vihetó podgyásza. A haditengerémester.
Eqaes (lat, többesben equites) a. m. 1. a ró- szetben egy hadihajónak összes személyzete.
Éqaipear (franc, ejtsd: ekipör), a fegyvermai lovagrendhez tartozó, 2. lovas, 1. Lovagok.
Equidae (áuat), a patás állatok családja, 1. Ló- gyárakban az a munkás, aki az egyes fegyverrészeket összeilleszti, a fegyvert elkészíti.
félék.
Equipotenciális felület, 1. Elektromos szintEquilibrista, 1. Egyensídy.
Equimolekuláris (lat. aequimolecularis) olási- felületek.
Equipotenciális görbék, az egyenl potentok, melyeknek egyenl mennyiségében a molekulák száma egyenl, v. más szóval, melyeknek ciálú pontokat összeköt görbék. L. Potenciál.
egyenl mennyisége a molekulasúlynyi vagy azzal
Equiprobabilizmus, 1. Probabüizmu-s.
Equiria (lat.), Mars római istennek tiszteletére
arányos mennyiségét tartalmazza az oldott anyagrendezett ló- és kocsiversenyek, melyeket febr.
nak.
Eqninokciális (lat. aequinodialis) a. m. napéj- végén és márc. elején tartottak meg a Campus
egyenlségi. E. esk, a tavaszi éa szi napéj- Martiuson.
egyenlség idejében elforduló esk, melyek a
Eqaisetaceae (nSv.), 1. Zsurló.
Földközi-tenger nyugati medencéjében, nevezeEqaisetettun, növényföldrajzi kifejezés a
tesen keleti Spanyol-, déli Francia- és Olaszor- mocsaras területek formációiban megkülönbözszágban jellemzk, hol az évi esmennyiség má- tethet ós Zsurló (Equisetum) alkotta növényjusban és októberben mutatja maximimiát.
E. egyesületre. L. még Nádas.
kör, más elnevezése a (fólí) equátomak, melyEqaisetínae a. m. Zsurlófélek, L Zsurló.
nek tszomszédságában az egész év tartama alatt
Eqaisetuiu (növ.), 1. Zsurló.
nap és éj egyenl hosszúságú. (L. Egyeiüíi.)
Equitable, amerikai életbiztosító részvénytárE. öv V. zóna, a forró íoldövnek, azaz az egyen- saság. 100.000 dollárnyi befizetett részvénytöké\M mindkét oldalán a térítk (23« 27' é. és d. vel alapíttatott 1859. Székhelye New York, de
geogr. szélesség) között fekv terület más elneve- vannak fióktelepei Európa majd minden államázése.
E. viharok, az éj napegyenlség idejekor ban, így Magyarországon is, de itt néhány óv óta
fellép szélviharok.
E. óra, 1. Napóra.
E. már nem köt új üzleteket.
pontok. 1. Equinokcium.
Eqaitatío (lat.) a. m. lovaglás, lovagló
Eqoinokciális virág, virítása ideje alatt több- vészet. A katonaságnál magasabb lovagló tanfoször nyílik és záródik, ellentétben az egyszer lyam, lovaglóiskola.
nyíló és záródó efemer virággal (1. o.),pl. a konya
Eqoitatus (lat.) a. m. lovasság. A keleti barmadártej, Omithogallum rmtcm^ ; pongyola pity- bár népeknél e katonaságot az ókorban legtöbbpang, Taraxacum officináié.
ször a hadi szekér pótolta. A perzsák alakították
Equinokcium (lat. aequinodium, éjnapegyerüö- át seregüket elször úgy, hogy a lovasság alkotta
ség. napéjegyenlség, éjegyenlöség), az a pillahadseregüket s ket utánozták a parthusok. A
nat, melyben a Nap középpontja a Föld körül való görög elkelk eredetileg szintén hadi szekéren
évi látszó mozgásában az equátorba jut. Mivel a harcoltak késbb Spárta és Athén lovas csapatoNap mozgása aránylag csekély, feltehetjük némi kat szervezett. Jelentékenyen fejlesztette a lovasközelítéssel, hogy a Nap ez idtájt nemcsak egy ságot a makedón Fülöp és Nagy Sándor. A római
pillanatig, hanem egy teljes napig idzik az lovasságot illetleg 1. Lovagok.
equátorban ; de ekkor a nap ós éj tartama egyEqníty (ang., ejtsd ekkviti, a latin aequitas szómással egj'enl, mivel a horizon, mint legnagyobb ból), általában a. m. méltányosság, mint a szigorú
kör, az equátort felezi. Innen ez idpontnak úgy jognak (ju8 strictum) ellentéte. Szorosabb értelatin, mint magyar elnevezése. Mivel a Nap egy lemben azonban jelenti a bírói gyakorlaton (preceév lefolyása alatt ugyancsak legnagyobb kört ír dens eseteken) alapuló jogrendszert, mely az anle az égen, az ekliptikát vagy nappályát, mely gol jogban a Common Laic-nak (közönséges jog)
az equátorhoz körülbelül 23Vt''-nyi szöglet alatt nevezetes kiegészít része. Célja a Common Law
baj lik, azért e két legnagyobb kör egymást két át- hiányait, hézagait pótolni. Kezelésében azért
ellenes pontban metszi. Ezen metszi pontok is az a bíróságoknak nagy diszkrecionális hatalmuk
;

;

—

—

—

—

—

m-

f

;

:

—

Equivalencia
van,

ami

lehetségessé teszi,

kor változott viszonyainak
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hogy a jogfejldés a ket. 2. Ásványereket. 3. jilrces ereket, melyek küs igényeinek meg- lönös figyelmünkre méltók, amennyiben haszno-

feleljen.

Eqoivalencia, két algebrai alak között akkor
áll fenn, ha azok lineárhelyettesltéssel egymásba
kölcsönösen átalakíthatók. A számelméletben úgy
az alakok, valamint az alkalmazandó helyettesítések közül csak az egészszámú együtthatókkal
ellátottak jönnek tekintetbe. Az E. jele oo- Ujabban az B. elnevezését sokkal általánosabb fogalom
jelölésére is használják. V. ö. Kronecker, Zur
Theorie der allgemeinen complexen Zahlen mid
der Modulsysteme cím értekezését (Berliner Sitznngsberichte 1888).

m. egyenl érték. Mint
E. képzdmény
a geológiában mindazon réteg v.rétegsorozat, mely
különböz vidékeken ugyan, de hasonló körülmények közt egyazon idben rakódott le, egymással
egyenérték vagy E. képzdmény. Más-más vidékeken az illet geológusok más-más névvel
nevezték meg az illet képzdményeket, azért az
E. képzdményeknek néha többféle neve is van.
Equivalens súly, 1. Egyenértéksúly.
Éqnívoque (franc, ejtsd: ekivok) a. m. kétér-

Equivalens

fizikai

(lat.) a.

mszót 1. Egyenl érték.

—

,

telm.

L. Aequivocus.

Equorum

portus, középkori okiratainkban a

Duna

folyó egyik átjárója (réve) most Lóré a
Csepel-szigeten, a ráczkevei járásban.
Eqnuleas v. eculeus (lat.), kinvallató eszköz
faló alakjában.
;

Equuleus

£quus
1.

v.

(lat.)

Csikó
a. m.

(1.

o.),

ló.

—

csillagkép.

E. hemionus Fali,

Dzsiggetáj.
Er, az erbium

(1. o.) kémiai jele.
neveknél Erichson Wilh. Férd.
(1. 0.) természettudós nevének rövidítése.
Ér, hegyes vidéken a vízfolyások legapróbbika,
melyet azonban rendszerint állandó forrás táplál.
Alföldünkön viszont azokat a sokszor jelentékeny
szélesség vízfolyásokat nevezik így, melyeket
valamely folyó árvize táplál, vagy melyek a hegyek lábánál koronként összegylni szokott belvizek levezetésére szolgálnak az ottani erek tehát idszakonként teljesen szárazak. Egyébiránt
töbjj kisebb-nagyobb patakot is érnek neveznek.
— JÉr (bány.). A hasznosítható ásványok különleges
telepekben találhatók, ezek között nagyfontosságúak az erek, melyek különféle ásványokkal betöltött hasadékok, tehát mindig fiatalabbak, mint az
ket körülfogó kzet, mert ennek már léteznie kellett, midn a hasadék képzdött. Az ereket nagyjában tekintve táblaalakú képzdményeknek lehet
nevezni, mert kiterjedésük szintes irányban és
lefelé mindig sokkal nagyobb, mint vastagságuk.
Az ér kiterjedését szintes irányban csapás-nak
nevezik, és avval a szöggel mérik, melyet a délvonallal alkot. A kiterjedést lefelé dlés-nek nevezik, és avval a szöggel mérik, melyet a csapásra merlegesen álló dlésvonal a csapásra
merleges szintes vonallal alkot a dlésszöggel
megemlítik mindig egyszersmind az égtájt, mely
felé a dlés vonala fekszik pl. egy északi csapás-

Er.,

—

állattani

;

;

:

sítható érceket tartalmaznak, és e tartalom szerint
arany-, ezüst-, réz-, ólom stb. ereknek neveztetnek.

Kszenet, barnaszenet

és konyhasót sohasem leerekben találni. Az ér csapása független a
mellékkzettl, de gyakran úgy találjuk, hogy
egyidben képzdött erek ugyanegy hegységben
egyenl csapással bimak, tehát egyközüek. Az erek
vastagsága is nagyon sokféle, a nagyági aranyerek papiros vastagságúak, a körmöci fér pedig
40 m. vastag rendesen azonban 10 m. vastagság
már ritkaság.
Ér, növénytani értelemben 1.
Erek.
E)' az orvostanbto, 1. Erek.
Er, a Berettyó jobboldali mellékvize, Szilágy
ymegyóben Alsószoportól Ny.-ra ered, eleintén
É. és NyÉNy. felé tart, utóbb D.-re kanyarodik s
Szalacsnál Büiar vmegye területére lépve, DNy.-i
irányban a Berettyó felé tart, melybe Pocsalyíáál
ömük. Mocsarai nagyobbára ki vannak szárítva
s most m3,gában az Érben is csak kevés víz folyik. L. Ermellék.
Era, 55 km. hosszú baloldali mellékfolyója az
Arnonak Toscanában a Monte-Miccioli Ny.-i lejtjén ered és Pontederánál torkollik.
Éra (lat. aera), egy határozott idponttól egyformán és egyönteten számított évek sorozata. A
számítás kiinduló pontja, azaz az éra epochája
gyanánt valamely történeti esemény (Seleukus
Nikator gyzelme a Gaza melletti ütközetben Kr.
e. 312. epochája a szeleukidákféle érának; Mohammed Mekkából Medinába való menekülése Kr. u.
622. a hedzsra nev éra kiinduló pontja stb.) vagy
jelents természeti tünemény (nagy földrengés,
teljes napfogyatkozás stb.) választható. így keletkeznek a természetes órák. De vannak mesterséges érák is, melyeket a történetírók önkényesen
választanak, hogy segítségükkel a tények tömegében könnyebb áttekinthetség végett rendet teremtsenek. Ide tartozik pl. a Kr. születését kiindulópontul vev aera vulgáris v. aeraab Incarnatione Domini, melyet elször Dionysius Bxjgaua
apát használt, midn Kr. u. 525. a húsvéti ünnepeket több évre elre megállapító táblázatát elkészítette ide tartozik továbbá az aera ab urhe condita, amelynek epochája Róma megalapítása volt,
azután a különböz világ-érák, melyek a világ
teremtését veszik az évszámításnál alapul ; ilye-

het

;

—

—

;

;

az alexandriai, mely Krisztusig 5493 esztendt, a bizánci, mely Kr.-ig 5509 évet számít.
Nagy Péter cárig ezt használták az oroszok a
zsidó É., mely a világteremtéstl számít a mai
évig (1912) 5672 esztendt. Hogy az éra név
honnan származik, teljesen bizonytalan. Próbálták a latinból levezetni, aera-t, mint aes többesszámát a számadásnak számjegyekkel röviden
kifejezett összegeinek megjelölésére használták
volna. Mások az arab arrach «keltezni» szóval
hozzák kapcsolatba, ebbl a gyökérbl keletkezett azután a tarich szó, melyet epocha, aera^
clironologia értelemben is használtak s így az
éra szó az azonos értelm tarich-hal egyUtt csak
a Kr. u. VIII. sz.-ban az arabok révén terjedt el
Spanyolországban, miért is az éra szót spanyol-

nek

:

;

dlése fekhetik keletre v. nyugatra, v.
pedig függleges is lehet. Az ér hasadókát kitölt nak tekintik. Ideler azt hiszi, hogy az éra szót a
anyagra nézve megkülönböztetünk 1. Kzetere- gótból kell levezetni, nem más mint az Ulfllas
sal biró ér

:

—

Erábrány
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a német jahr, az angol year, a hollandi dad levelének a színe a fér mentén pirossal tarkáV. ö. Ideler, Handbuch der mathem. u. zott, a visszája egészen bíborpiros, a szélén finom
piros pillaszrök díszlenek. Az E. cinnabarinum
technischen Chronologie (2 köt., Berlin 1825-26)
Aera ab Incama- Nees virága tzszín, fehérrel pettyegetett; levele
F. K. Ginzd (u. o. 1906).
tione Domini, amelyben az egyes éveket Kr. születése szerint számítják, háromféle lehet 1. aera
a circumcisione, mely január 1-ével kezdi meg
az egyes évek számítását; 2. aera a conceptione,
amelynek évei március 25-én kezddnek 3. aera
a nativitate, amelynek epocháj a december 25-ike.
Aera ab rbe condita v. a Róma város megalapítása szerinti évszámítás kétféle 1. a Cato2.
féle, amelynek epochája Kr. e. 753 jan. 1-je
a FarrO;féle, mely Kr. e. 754 jan. 1-ével kezddik.
Éra, a geológiában azon leghosszabb idszak megjelölése, mely alatt valamely geológiai
csoport lerakódott. A kronológiai sorrendben tehát
a legmagasabb idegység.
Erábrány (azeltt Felsöábrány), kisk. Bihar
vm. margittai j.-ban, (i9io) 681 magyar és oláh
féle jera,

aar

stb.

—

:

;

—

:

;

—

:

lak.

;

vasúti állomás, táviróhivatal, u. p. Margitta.

Eradiatio (újlat.) a. m. fénysugárzás.
Eradicatio (lat.) a. m. gyökerestl

való

kiirtás.

nagyk. Bihar vm. érmihályfalvi
965 magyar lak. postahivatal, u. t.
Érmihályfalva. Egykori prépostságának némi
templomromjai láthatók.
Eragrrostis Hst., tiippan, bajuszpázsit
(növ.), a Gramineae (Pázsitffélék) család génusza
100 faja az egész föld melegebb tájain van elterjedve, egyesek kozmopoliták. Bugájuk különféle
termet, rendesen laza kalászkájuk sok- és sür%'irágú, toTdászuk szálkátlan v. legfeljebb hegyesvég. Szemtermésük tojásdad, barázda nincs rajta.
Az E. ábyssinica Link. (tef v. taf) a darához hasonló, különböz szín szemeket hoz. Abessziniában és a gallák földjén 1700-1800 m. t. sz. feletti
magasságig nagyban termesztik mint gabonát s
a lakosság egyik fötápláléka. Lisztjébl kenyeret
sütnek. Az Európában (hazánkban is) elforduló
E. minor Hst. és más fajok csinos díszül bokrétába köthetk. E. cynosuroides Link, 1. Alfaf.
Éralja (azeltt: Inócz), kisk. Zemplém vm,
szinnai j.-ban, (igio) 311 rutén lak. u. p. Ugar,
u. t. Nagyberezna.
Eran, 1. Iran.
Erandiqae, opálbányáiról nevezetes helység
Honduras középamerikai köztárság Ny.-i részében, Gracias departamentóban.
Eranosz (gör.), 1. segélyz egyesület a régi görög városokban; szabályai szerint a segélyt
igénybe vev tag köteles volt kedvezbb anyagi
helyzetében a kisegít összeget visszatéríteni.
2. Eredetileg, mint már Homerosnál is, közös

Éradony,

j.-ban, (1910)

;

:

;

;

Branthemam sangainolentnm

Hort.

pirospettyes. kzE. leiiconeurum Hort. levele fénylft
zöld, az erezete fehér. Ezeket és más fajait melegházban ápolják, de szobabeli tenyésztésre is alkal-

masak. Dugványról szaporítják könny televényföldet, sok vizet, télen pedig teljes nyugodalmat
;

szeretnek,

Erard

(tkp,

Erhard), Sébastien, francia hang-

szerkészít, híres zongora- és hárfagj'ár alapítója,
szül, Strassburgban 1752 ápr. 5., megh. Passyban
1831 aug. 5. Találmányai gyorsan hírre jutottak s
Villeroy hercegn 1777. palotájában rendezett be
mhelyet E. számára. Itt készült Franciaországban az els zongora. 178-ben testvéröccsével,
Jean Baptiste-t&l megalapította a ma nagyszabású zongoragyárát. A forradalom évei alatt Londonban is nagy gyárat alapított s ezért 1808 óta
hol itt tartózkodott, hol Parisban, öescse, E. Jean
Bapt. megh. 1826 ápr. Unokaöccse és utóda, E,
Fierre, szül. 1796., megh. 1855 aug. 18. Ennek
munkái The harp in its present improved state
compared "with the originál pedál harp, 1821 Perfectionnements apportés dans le mécanisme du
piano par les E., 1824.
Eras, Wolfgang, német nemzetgazdasági író,
szül. Schöníelden (Grossenhain mellett) 1843 ápr.
14., megh. Boroszlóban 1892 dec. 19. 1866-ban a
wiesbadeni Mittelrheinische Zeitung fszerkesztje lett, majd több kereskedelmi kamara titkárául választották. Munkái közül ezeket emlíljjük
Vier Zeitfragen aus dem Gebiete der Volkswirtschaft und Gesetzgebung (1870) Aus der Praxis^
volkswirtschaftliche Studien und Skizzen (1875);
:

;

költségen vagy magával vitt ételekkel rendezett
modem nevén piknik. 3. Asztaltársaságok, klubok, melyek közös pénztárból fizetett
lakomákat rendeztek, de a szórakozás mellett
gyakran politikai célokat is követtek a tagok
nevo eranisztész, az elöljáróé eranarchész.
/v. (DíJv.), az Acanthaceae (Akantuszfélék) apró cserjéje 20 fajjal Ázsia tropikus részén. Virága hosszucsövü, csinos; levele szépen
színezett, azért mint diszlomb és kerti virág is érté- Der Wührangsstreit 1879-83 (1883)
kes. Az E. sangtiinolentum Hort. (1. az ábrát) tojás- wein-Monopol (1886),

lakoma

;

;

:

Erantbemum

;

;
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Erasinos, ókori görög folyó: 1. Árkádiában és egyoldalú latin széppróza ellen írt könyve is
©red az Brymanthos lábánál és a Korinthosi-öbölbe (Ciceronianus. 1528), Igen sok ó-kori írót is adott
ki, még pedig, korának mórtéke szerint, jeles szöszakad 2. Argolisban.
Erasistratos, görög orvos Alexandriában Kr. vegekben és igen érdekes magyarázatokkal és
e. 300 körül. Neve az orvostudomány történeté- sok görög szöveget fordított le latinra. Egyik koraz új testamentum görög
ben egy egész új irányt jelöl meg (B.-ok iskolája). szakotalkotó
Számos iratából csak töredékek maradtak reánk szövegének kiadása (1516., e szövegnek általában
(Hieronymus Brasistrati et Erasistrateorum his- legels kiadása a sajtó útján), melyhez a Vulgatátória, Jena 1790). B.-nak maradandó nevet f- tól sokban eltér latin fordítást és az egyházi felleg a boncolástan körében felmutatott kiváló fogással ellentétes magyarázatokat csatolt.
Általában az egyházjavítást célzó mozgalomtevékenysége szerzett. Foglalkozott az aggyal,
annak gyomraival és tekervényeivel, megje- mal szemben E. ellenséges magatartást tanúsított.
lölte azt, mint a lélek székhelyét s a belle kiin- Encomium moriae (A bolondság dicsérete, 1509)
mozgató és érz csoportra c. munkája a világirodalomnak egyik legszelleduló idegeket már
osztotta. Vizsgálatai a szívrl és ennek billentyi- mesebb szatírája, melyben a társadalom hóbortjait
rl alapvetk voltak. Felfedezte a bélfodor kilus- éles szatírával nevetségessé teszi és az egyháziaedényeit (Gálén., IV. 718.). Boncolástani vizsgá- kat, st magát a pápát sem kíméli. Ilyen az Enchilatait állítólag halálraítélt él embereken végezte. ridion militis cliristianí (szmtén 1509) c. áhítatos
Mint orvos különben kerülte a gyógyszereket, könyve. Pamiliaria colloquia (1524), stb. De azért
ezeknek elébe helyezve a fürdket, tornázást és Luther fellépését mégsem helyeselte. A reformáció neki nem szívbeli szükséglet, hanem csuaz étrend megszorítását.
Erasmus, szent (máskép Elmo v. Ervno), szír pán a latolgató ész tárgya volt. Humanisztikai kérpüspök, Dioklecián császár alatt, 303. Permiában désekben nem riadt vissza a legerélyesebb radikavértanúi halállal múlt ki. Emléknapja június 2. lizmustól és örömmel szállt síkra eszméi melErasmus, 1. Desiderius (tkp. Gerhard Ger- lett de teológiai kérdésekben már ifjúsági emlékei
hards), a XVI. sz.-nak legkiválóbb és leghíresebb nem engedték, hogy az egyház ellen forduljon.
humanistája, szül. Eotterdamban 1467. v. 1469 Azért nem is csatlakozott Lutherhez és Huttenhez,
okt. 28., megh. Bázelben 1536 júl. 12. Gerhard kikkel már régibb id óta levelezett volt, st Lude Fraet törvénytelen fia volt és Deventerben ther ellen egyenesen föl is lépett (Diatiibede Liberó
járta az iskolát. Korán jutott árvaságra, mire arbiti'io, 1526) és az üldözött Huttent megtagadta.
gyámjainak akarata szerint, de saját hajlamai A kat. egyház B. munkáit mégis az eltiltott könyellenére, a steini kolostorba (Emmaus, Gouda vek közé sorozta. Munkáinak els kiadását Beatus
meUett) lépett, melyet azonban már 1491. elha- Rhenanus eszközölte (1540) legjobban kiadta De
gyott. Ekkor vette föl a papi szentséget. Kolos- Clerc (Leiden 1703-6, 10 fol. köt.).
Irodalom, Legjobb életrajzai: Stichart, Erasmus Leipzig 1870.;
tori korszakából származó ifjúsági verse (Silva
Erasme Humbert Claude, E. et Luther, Londoa
carminum) 1513. jelent meg. 1506. Olaszor- Drummond,
P. C. Hoffmaan, Essai
1873, 2 köt. és Frugére E. Paris 1874.
szágba ment, hol a pápák részérl nagy kitünteté- d'une liste d'ouvrages et dissertations concernant la vie et les
sekben részesült s a turini egyetem öt a teológia écrits d'Erasme, Bruxellesl866.Tanulinányok Kan, Erasmiana,
Rotterdam 1881, de Nolhae, E. eu Italie, Paris 1888,
doktorává tette. Élete második felében (1514 óta) Amiel, Un libre-penseur du XVIme siécle u. o. 1889, Glöcklegtöbbet Németországban tartózkodott, hol (fleg ner, Das Ideál der Bildnng und Erziehung bei E., Leipzig
mieltt Luther ellen föllépett) rajongó tisztelet 1890, A. Richter, Eraemus-Studien u. o. 1891, Hartfelder,
und. die PUpste seiner Zeit, Raumer-féle Historisches
tárgya volt, de mindig szegény maradt. Végre E.
Taschenbuch, 1892. Angliához való viszonyát IdtUnöen tár1516. kedvezre fordult anyagi helyzete, mert ez gyalja Seebohm, The Oxford Reformers of 1498 being a
év óta évi díjat (400 frt) élvezett V. Károly csá- history of the fellow-work of John Bolet, Erasmus and
Thomas Morus, London 1867. Kisebb igen jó életrajzait írszártól. 1517-ben Löwenben telepedett meg s el- ták Erhard az Ersch- és Gruber-féle EncyclopíBdiában és
adásokat kezdett tartani az egyetemen de az itt Kámmel aa Allgemeine Deutsche Biographieban.
uralkodó humanizmus-ellenes szellem miatt már
2. E., Johannes, a reformáció híve, antwerpeni
remekül le- iskolai igazgatótanár volt, ahonnan azonban sza1521. átment Bázelbe, hol Holbein
festette, és 1529., midn a reformáció itt érvényre badelv vallási nézetei miatt menekülnie kellett.
jutott, Freiburgba (Breisgau), hol életének utolsó Elbb Lengyelországba ment, de onnan Erdélybe
napjait, lelki és testi fájdalmaktól gyötörtetve, jött, s Kolozsvárt telepedett meg, ahol a németajkú
töltötte. Egy látogatás alkalmával halt meg Bá- unitáriusok részérl a város fpapjává választatott
zelben. Szülvárosa 1662. emléket emelt e legna- 1593., mely tisztet 1601 márc. 17., haláláig viselte.
Irodalmi munkássága: 1585. jelent meg De
gyobb fiának.
E. elsrangú helyet foglal el a XVI. sz.-i unigeniti Pilii Dei Bxistentia, inter Erasmum Johumanisták sorában tudós, filológus, rendkívül aimem et Faustum Socimmi, Disputatio. Ugyanez
megjelent 1626.Eacowban. Ugyancsak 1585.
termékeny és mindig elegáns író, nagyszer la- a
Antithesis Doctrinae
tin stiliszta, finom, szellemes, sokoldalú mvelt- jelont meg egy kis
ség ember. Egyik els nagy müve Adagiorum Christi et antichristi. De uno Ver Deo. Irt több
chüiades (Velence 1508) közmondások gyjte- kisebb-nagyobb mvet, de azok kiadatlanul maménye. Nagy hatással volt korára pedagógiai dol- radtak.
Erastianisiuufi», 1. Erastus.
gozatával De duplici rerum ac verborum copia
Erastus, Szt. Pál kísérje, állítólag fllíppibeli
(megjelent Kolozsvárt is 1775) és De rationo studii
et instituendi pueros commentarii (1512), melyben püspök és vértanú. Emléknapja júl. 26.
Erastus, Thomas, családi nevén Liéber vagy
a gramatikai szabályok kevesbítését sürgeti s a
helyes stil fontosságát kifejti. Ide tartozik az üres Liebler, híres német orvos, teológus és filozófus.
;

;

mve
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;

;

;

;

:
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szül. 1524. szept. 7. valószinüleg Badenben, Aargauban. Heidelbergben teológiai tanár lett, megh.

—

Erbach

jogi viszonyában. Az 1274-iki török földbirtok-törvény szerint a magas porta fenhatósága alá tartozó
tartományok földje esteikéi öt osztályba soroztainak. Ezek : E. menüuke, magán telkek, melyek
egy V. több személynek kizárólagos tulajdonát
képezik, s melyek íolött a tulajdonos szabadon rendelkezik. E. metruke, közhasználatnak
átadott földek, mint pl. utak, közlegelk stb. E.
mevát, gazdátlan földek, melyek senkinek bir-

Bázelben 1583 jan. 1. III. Frigyes választófejedelem alatt ó volt a tiszta zwinglianusi urvacsoratan képviselje, de a kálvinizmus ellen való merev fellépése miatt a választófejedelem kiközösítette. 1580-ban unitárius nézetekkel gyanúsítva,
mint az orvosi tudományok s az erkölcstan tanára, Bázelbe ment. Halála után jelent meg:
Explicatio gravissimae quaestionis, utrum ex- tokában nincsenek.
Fontosak az E. nnevkufe, vakvf, vagyis alapítcommunicatio mandato nitatur divino, an excogitata sít ab hominibus cím irása, melyben az ványi földek. Ezek kétfélék lehetnek származáönálló egyházi hatalom ellen harcol. Ezáltal B. sukra való tekintettel: 1. vagy olyanok, meNagy-Britanniában is ismertté lett, hol mai nap lyek a seriát-törvények szem eltt tartásával
is Erastianismusnák nevezik azt a felfogást, magántulajdont képez földekbl alapíttattak s
mely az egyházkormányzatot az államhatalom- melyekre nézve a tulajdonjog teljesen és kizárólag a vakufot illeti ezek valódi vakufjavak
nak rendeli alá.
2. vagy pedig a szultánok által, vagy ezek engeEraszk, folyó, 1. Arasz.
delmével mások által kincstári földekbl alapítErato, az erotikus költészet múzsája.
Eratosthenes, kiváló görög polihisztor, szül. tattak. Ezen földek tulajdonjoga továbbra is a
Kyrenében, Afrikában, Kr. e. 275. Aggkorában kincstárt ületi, s az alapítvány javára csak a tized
megvakulván, önkéntes éhhalállal vetett véget vagy egyéb járandóságok esnek.
mirije, kincstári földek (eredetileg emirie
életének 194-ben. Alexandriában, majd Athénben
tanult. III. Ptolemaios Euergetes udvarához hívta vagyis fejedehni földek). Ezen kategóriába tarés 236-tól az alexandriai könyvtár öre volt. A tozik a török földbirtok legnagyobb része. A kincstudományokban bámulatos jártasságra tett szert, tári földek tulajdonjoga az államot illeti, s csak
leginkább fizikával, csillagászattal és földrajzzal annak áll jogában az ezen osztályhoz tartozó
a három könyvbl áUó szántóföldeket, réteket, legelket, erdket stb. mifoglalkozott.
Geographika, amelyben a tudományos földrajz velés céljából valakinek birtokába átadni de ha
alapjait rakta le. Ó osztotta fel elször 5 zónára egyszer átadta, akkor az illet a birtokjogot a
a földet, melyet gömbölynek hirdetett s kiszá- törvény korlátai között ezen ingatlanokon szabamította a Föld kerületét. A tudományos krono- don gyakorolhatja, jogát másra átruházhatja, st
alapította meg. A matematika terén bizonyos mértékben örökséget is képezhet ez a
lógiát is
a szög birtokjog.
föieg három problémával foglalkozott
Erb, Wilhelm Heinrich, német orvostanár, szül.
három egyenl részre osztásával, a kör kvadratorájával és a kocka megkettzésével. Ez utóbbiról Winnweilerben (bajor Pfalz) 1840nov.30. 1883 óta
szól egy levele, amelyet Ptolemaioshoz irt. Híres a heidelbergi orvosi klinika tanára és igazgatója.
az ü. n. szita (cribrum Eratosthenis), egyszer Heidelbergben, Erlangenben és Münchenben taszabály a törzsszámoknak az összetett számok nult, utóbbi helyen 1864. doktorrá avatták 1865—
közül való kiszitálására. Nevezetesebbek csilla- 1880-ig magán és rendkívüli tanár volt Heidelgászati érdemei. Ide tartozik a Föld nagyságának bergben, 1880—93-ig rendes tanár és az orvosi polimeghatározása, vagyis az Alexandria és Syene klinika igazgatója Lipcsében. E. fkép az idegközt lev íven tett fokmérése; a térít körök betegségekrl és az elektroterápiáról való tanával
egymástól való távolságának kiszámítása (a kör- szerzett érdemeket. Müvei Handbuch der Krankkerületnek "/ss része). Nevét viseli, de nem jogo- heiten der cerebrospinalen Nerven (Leipzig 1874,
san, a Catasterismi, 44 csillagkép felsorolása 475 2 kiad. 1878); Handbuch der Krankheiten des
csillaggal s a reájuk vonatkozó mítoszokkal (ki- Rückenmarks (u. o. 2 kiad. 1878)
Handbuch der
adta Róbert, Berlin 1878). Az irodalomtörténetre Elektrotherapie (u. o. 2 kiad. 1886); Dystrophia
fontos volt a régi komédiáról szóló müve 12 muscularis progressiva (1891). 1891 óta Lichtkönjrvben, amely elveszett. Költeményeket is írt heim ós Strümpellel együtt szerkeszti a Deutsche
(töredékeiket kiadta Hiller, Berlin 1872). Homé- Zeitschrift für Nervenheilkundet.
rosszal is foglalkozott s a költtl elssorban nem
Erba, falu Como olasz tartományban, (1901)
tanítást, hanem esztétikai gyönyörködtetést kí- 1934 lak., szép nyaralókkal, szllmíveléssel,
vánt. Töredékeit kiadta Bemhardy, Eratosthe- selyemtenyésztéssel ós selyemfonással. Közelében
nica (Berlin 1822) Berger, Die geogr. Fragmente van a 300 m. hosszú Buco del Piambo barlang.
des E. (u 0. 1880). V. ö. Dreszler, B. von der
Erba hercegi család, 1. Odescalchi.
Verdoppelung des Würfels (Wiosbaden 1828).
Erbach, járási székhely Starkenburg hesseni
Eraviszknsok, kelta néptörzs, a Kr. u. I. sz.-ban tartományban, a Mümling ós vasút mellett, (1905)
Pannoniában, a mai Tolna, Fejér, Pest,Komárom 2985 lakossal, posztó-, brgyártással és elefántés Esztargom vmegye területén. Fhelyük Aquin- csontfaragással. Az E.-i grófoknak a XVI. sz.cum volt. V. ö. Mommsen, Gesch. d. röm. Münz- ból való kastélya a város közepén van; benne
wesens, 696; Salamon, Budapest története, 1. 115 érdekes görög, római ós germán régiségek, fegyköv. 1. Hampel József, Az eraviscus nép és em vergyjtemény (I. Miksa császártól, Sickingen
lékei (Budapest régiségei, IV. köt.).
Ferenctl, Götz v. Berlichingentl, WallensteinErázi (arab), a török jogi terminológiában je- tói, Gusztáv Adolftól stb.) és értékes üvegfestmélenti a földet az államhoz és egyesekhez való nyek láthatók.
;

;

E

Fmve

;

:

;

:

;

.

:

;

;

—

Erbach-Erbach
Erbach-Erbach, Franz,

gróf, szül.

1754
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okt.

29. Erbachban, megh. 1823 márc. 8. u. o. E. híres
régiség-, pénz- és könyvgyjtemény tulajdonosa
volt.
volt családjában az utolsó uralkodó gróf.
V. ö. lAst, Franz regierender Qraf zu Erbach.
(Strassburg 1903).
Erbach-Reiskirchen, bajor község a pfalzi
közigazgatási kerület "homburgi járásában, (i9io)
3670 lak., kik téglagyártással, malomiparral és
háztartási cikkek készítésével foglalkoznak.
Érbányászat V. /mMw2/á52'aí (bány.), az erekben lev hasznos ásványok megnyerésével foglalkozik, 1. Bányamivelés.
Érbeidegzés. A vérereket a hajszálerek kivételével idegek kisérik (vazomotorikus v. érmozgató idegek), amelyek az érfalban lev izomelemek segítségével az erek tágasságát szabályozni

—

Éri

zéppont gyanánt, vagy maguk az erek falábaft
izomsejtek is közvetlenül ingerelhetk. Aa
érmozgató idegek részben a középponti idegrendszerbl kiinduló izgalmak, részben pedig reflexek
által jönnek mködésbe. Az agyvel hatását bizonyítják az arc vérellátásának különböz kedélyállapotokra jellemz megváltozásai (elsápadás,.
elpirulás); az érreílexek is nagy jelentségek.
Az érmozgató idegek mködése igen nagy jelentség, mert befolyásolja egyrészt a szervek vérellátását, másrészt pedig a vórmeder szkítése és
tágítása által a vérnyomást is szabályozza.
Érben l.Jo2'se/', cseh geográfus és statisztikus,
szül. Adlerkosztelecben 1830 ápr. 29., megh. Prágá-

lev

ban 1910 ápr. 10. Miután többrendbeli földi-ajzi
munkái által a cseh nyelv földrajzi irodalom megalapításában kitnt, Prága városa 1870. statiszképesek. Az érmozgató Idegrendszer az autonóm tikai hivatalának igazgatójává választotta, mely
idegrendszerhez, illetleg a szimpatikus ideg- állásban, valamint kereskedelmi akadémiai s utóbb
rendszerhez tartozik; fleg a veröereket látja megyetemi tanári minségében haláláig tevéel, 8 azok közül is elssorban a praecapillaris ar- keny mködést fejtett ki.
2. E., Károly Jaromir, cseh tudós
író,
teriolák (1. Vérkeringés) tágasságára van hatással. Kétféle érmozgató ideg van vannak érszü- szül. Miletinben 1811 nov. 7., megh. Prágábankltö v. vazokonstriktor idegek, amelyeknek izga- 1870 nov. 21. Prágában jogot végzett, egy ideig
tására az erek falában lév sima izomsejtek ösz- állami szolgálatban volt, azután a cseh múzeum

s

;

szehúzódnak, s ezáltal az ér szkül (fölfedezte
Claude Bemard 185L és Brown Séquard 1852);
és vannak olyanok, amelyeknek izgatására az említett izomelemek ellazulnak s az ér medre tágul,
ezek a vazodilatator, értágító idegek (fölfedezte
Schiff 1855 és Claude Bernard 1858). Az érszükít idegek a szimpatikus rendszerben futnak,
hatásukat jól lehet demonstrálni a nyaki szimpatikuson ez az ideg tartalmazza ugyanis a fej
érszükít idegeit. Ha pl. egy nyúlon kipreparáljuk ós izgatjuk, a nyúl fülének erei megszkülnek. A legfontosabb érszükít idegek a zsigeridegek (1. o., nervi splanchnici), melyek a belek
ereit szabályozzák. Az érszükít idegek mködése folytonos (tonikus), azaz állandóan küldenek
impulzust az erekhez ha az ideget átvágjuk, az
ér azonnal kitágul. Az értágító idegek mködése
még kevéssé tisztázott a gátló idegek közé soroljuk ket, bár lehet, hogy az értágítás létrejöttében az erek hosszanti izomrostjainak összehúzódása is szerepel. Ilyen értágító idegek vannak a nyálmirigyeket ellátó agyidegekben (l.
Nyálmirigyek) ; igen nagy jelentségek a hím:

;

;

gyakornoka, 1851. a városi levéltár igazgatója
Kiadta a Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae 1. részét (Prága
1855, folytatta Emler) német nyelven Die Primatoren der königlichen Altstadt Prag (u. o. 1858),.
Geschichte der k, priv. Prager bürgerl. Scharflett.

;

schützen (1868). E történeti munkákon kívül
élénk részt vett a csehek nemzeti mozgalmaiban,
kiadott cseh népdalokat és közmondásokat (Prága
1842—45, 3 köt és többször), a cseh dallamokat
(1844 47 és 1860) és maga is ilyen szellemben
írt dalokat (Kytice, «bokréta» 1853). Kiadott egy
történeti kresztomatiát a cseh irodq.lomtörténetr
bi (Vi^-bor 1859—64,2 köt.), kiadta Stítny Tamás
(1852) és Húsz mveit (1864-68, 3 köt.). Több
cikket írt a cseh mitológiáról.
Érbetegségek elég gyakoriak s nagy jelentségek. Mivel a különböz erek (ver-, gyjt- éa
nyirokerek) betegségei meglehetsen különfélék,
1. Veröerek, Gyüjtöerek, Nyirokrendszer.
Erbil, 1. Arhela.

—

ritka elem. Jele Er ; atomsúlya
Szabad állapotban egyáltalán nem, de névessz ereihez men értágító idegek (nervi eri- mely ásványban (gadoUnit, ortit) ittrium társagentes), mert ezek a hímvessz merevedésében ságában fordul el. Tiszta állapotban magát az
(erectio) nagy szerepet játszanak. Az ereknek elemet még eddigelé nem állították el, vegyülevannak érzidegeik is. Az érmozgató idegeket teit is csak felületesen ismerjük. Kémiai sajátkormányozó középpont a nyúltvelben van az ságai az alumíniumra emlékeztetnek. Az erbinizértágító idegeké még kevésbbó vizsgált, mint az fóldnek nevezett E.-oxid Er.Og rózsaszín
érszkítké. Vannak alsóbbrend középpontok zításkor élénk zöld fényt sugároz ki. Az E. sói
is, mert ha a nyultvelö és az idegrendszer alsóbb rózsaszínek.
Érbogyoszló, nagyközs. Bihar vm. margittai
részei közt az összeköttetést meg is szakítjuk, az
érmozgató idegek mködése nem sznik meg. j.-ban, (1910) 1053 magyar lak., kik a vasutak épíIlyen középpontokat a gerincvel egész hosszá- tése eltt híresok voltak a fuvarozásról, Debreban találunk (kivéve a nyaki és legalsó ágyéki ezenbl egész Kolozsvárig szállították a portékárészt) .Azonban a gerincvel teljes elroncsolásávitl kat. Káposztát nagyban termesztenek.
Erbprinz (nem.), a német hercegi és fejedelmi
sem lesznek az erek egészen bénultak, megfelel
behatásokkal még mindig lehet érszkülést kap- családokban az uralkodó legidsb, trónutódlásra

Erbium, Igen

167-7.

;

;

nunk, ezért fel kell tételeznünk, hogy vagy
az érmozgató idegek lefutásában mindenütt található dúcsejtek szerepelnek harmadrangú kö-

jogosított fiának címe.

Érc (bány.), fémeket tartalmazó hasznos ásvány,
melyet a bányász fölkeres, megnyer, kiszállít óa

573

Ercbér

—

Ercfedezet

segítségével értékesít. A szerint, ami- mint a kisebb fajsúlyuak: az egyenl sebességgel
lyen fémet olvasztanak az illet éreWl, oly nevet sülyedk között pedig mindig a kisebbek bimak
kap az érc. Ha vasat, akkor vasérc, ha rezet, akkor nag;fobb faj súllyal. Ennek a törvénynek alkalmazása nem jár nehézséggel, de megkívántarézérc, ha ezüstöt ezüstérc stb.
Ércbér (bány.). Az ércvágó munkást a termelt tik hozzá, hogy az összeaprított zúzóérc szemérc mennjrlsége v. fémtartalma szerint fizetik az nagj'ság szerint és egyenl sülyedés szerint osz-

a kohászat

;

€ls6 esetet ércbémek v. ércszakmánynak, a
sodikat fémszakmáiufnaknexQiMs^

Ércdára
Ércek,

1.

(tóny.), 1.

má-

Dara.

Ere.

Ércelegyités,

I3,egy.

megnyerését akadályozhatnák

v.

nehezebbé

te-

hetnék. Dyen esetben az ércek elkészítését rendesen víz segítségével foganatosítják. Mindenekeltt lemossák a bányából kiszállított terményekrl a reájuk tapadt port és sárt, azután
apróra zúzzák, a zúzott darát és port osztályozzák és végre eltávolítják az osztályozott készletekbl az értéktelen részeket, az értékeseket pedig lehetleg tisztán töményítik, koncentrálják.
Az ércek mosása azért is szükséges, mert az ércek
rendesen törékenyebbek, mint az érkzet, melylyel együtt termeltetnek; az ércfejt helyeken
tehát a kzet apraja közt igen sok ércdarabka van,
melyeket csak akkor lehet felismerni, ha lemossák róluk a port és sarat. A ztízás célja az érceket annyira összetömi, hogy minden egyes
ércszemecske megszabadíttassék a hozzá tapadt
medd vagy másféle órcszemektl igen nagy
fontossággal blr tehát az elkészítés egész folyamára nézve annak meghatározása, milyen apróra
kell tömi a zúzóérceket mert ha az egyes ércszemecskék nincsenek kellen megszabadítva a
hozzájuk tapadt medd szemektl, akkor csak
nagy veszteség mellett lehet a tiszta színércport elállitani és viszont, ha az ércszemeket a
szükségesnél apróbbra zúzzák, akkor egy részük
oly finom porrá válik, melyet fölfogni alig lehet
8 mely a vízen elúszik és az elkészítés veszteségé ez okból is rendkívül nagy lesz. A zúzóércek
alkotó részeinek különválasztására, az egynem
érceknek összegyjtre és az értéktelen részek;

;

szolgáló munkálatok azon a
törvényen alapulnak, hogy egyenl nagyságú, de különféle fajsúlyú szemecskék közül a nagyobb fajsúlyuak gyorsabban sülyednek vízben,
eltávolítására

fizikai

Eme kétféle osztályozással megnyer-

:

1.

Ércelkészítés (tóny.). Csak ritkán lehet a
hasznosítható ásványokat olyan minségben termelni, hogy a bányából kiszáUltva azonnal értékesíthetk legyenek; legtöbbször annj-ira össze
vannak nve nem hasznosítható értéktelen ásványokkal, hogy mindenekeltt el kell ket készíteni oly módon, mely után a feldolgozásukat
tovább folytató kohászat az munkálatait mennél
könnyebben, olcsóbban és biztosabban végezhesse.
Az eiökészít munkálatoknak mindig az ércek
beváltására nézve fennálló szabályokhoz kell alkahnazkodniok. A kohászati üzlet megkívánja,
hogy a beváltandó ércek bizonyos meghatározott
fokig összetörve legyenek. E célra az ércet összetörik a kívánt minségre v. kézzel, v. pedig gépekkel. De a kohászat ezenkívül azt is megkívánja,
hogy a beváltandó ércekben az értékes fémek bizonyos meghatározott mennjiségben legj-enek
és mennél kevesebb olyan anyagok legj^enek az
érc közé keveredve, melyek az értékes fémek

nek

tályozüissék.

hetjük a tiszta színércport, mert ha egyenl nagyságú szemeket hagyunk a vízben sülyedni, a nagyobb fajsúlyuak az ércek gyorsabban sülyednek,
tehát az edény fenekén összegylnek különválva
a lassabban sülyedó meddktl. Vagy pedig, ha
egyenlen sülyedó szemecskéket a szemek nagysága szerint osztályozunk és a kisebb szemeket a
nagyobbaktól elkülönítjük a kisebb szemecskék
lesznek az ércek. Ez az eredmény mind a két
esetben annál tökéletesebb lesz, mennél tökéletesebben végeztük az osztályozást. Az osztályok
minségének megállapításánál tekintetbe kell
vennünk a zúzóérc egyes alkotó részeinek fajsúlyát és azokat a szabályokat, melyek szerint a
vízben ülepednek. Ezeket a szabályokat Rittinger
Péter miniszteri tanácsos állapította meg és 1862.
az Erfahrungen im Berg- und Hüttenmánnischen
Maschinen-, Bau- u. Aufbereitungswesen c. munkájában tette közzé.
Ércér (bány.), olyan ér, meljTiek töltelékében
ércek vannak. Soha sincs az ér egész terjedeünében tiszta érccel kitölt^•e ; nemesebb ércek a vas:

tags^ban is váltakoznak medd értöltelékkel
vagy aazdag ércek a szegényeb züzóércekkel. A
mívelésre érdemes érces helyeket érces közöknevezzük, melj'ek terjedelmesek v. rövidek,
folj'tonosak vagy szakadatosak. Érclencsék lencsealakú ércközök, vesék és fészkek kisebb terjedelm ércközök. Az ércközet v. értöltelek különféle ásványokból áll, leggyakoribb a kvarc, méezpát, bamapát. Az érc jelentkezése : vaskos, durván
vagy finoman hehintett v. verdékes. Az érces ér
a kibúvásnál el van mállva, mindenféle fémoxidot tartalmaz s ezektl vörös v. barna szín ; az
ilyen oxidos kibúvást a bánj'ász roí^oZop-nak
nevezi és jó jelnek tartja, mert fémek jelenlétét
tanúsítja. Ha érces ér más érrel találkozik és a
találkozás pontján az érc minsbe v. mennyisége megjavul, akkor az új eret érchozó-nsik nevezzük, ha pedig a találkozás pontja silányabb
mint az érces ér, akkor az új eret ércrabló-nak

nk

mondjuk. Némely erek, ha m^vast^odnak, ércesebbek lesznek, mások pedig szegényebbek.
Ércesedés, az a kövesülési folyamat, midn
szei^es anyagok egyes ércek által kövesíttetnek
meg. Többnyire a pirit, hematit, ritkábban a szfalerit s egyéb ércek szoktak kövesíteni, helyesebben ércesíteni (1. Kövület) ; de elfordul e kifejezés a telérek körül is, amidn ezek képzdése
alkalmával a mellékközet is érccel impregnálódik,
azaz ércesedik (1. Telér).
Ércfaj (bány.). A bányász és kohász a következ ércfajokat különbözteti meg 1. a vegyületek alkotása szerint a)' termésfémeket ; b) kén,
antimon és arzén vegyületeit a fémekkel ; c) a fémek vegyületeit oxigénnel d) aj ód- és klórvegyületeket. 2. Az ércekben lev fémek szerint megkülönböztet arany-, ezüst-, réz- stb. érceket.
Ercfedezet, 1. Jegybankügy.
:

:

;

:

—

Ércfekvhely
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Ércfekvöhely (3 képmelléklettel), a földnek
mindazon alkotó eleme, melyben ércek, azaz hasz
nosítható fémtartalmú ásványok bányászásrá érdemes mennyiségben vannak jelen. Pormájuk

—

Ércfekvöhely

anélkül, hogy attól élesen elkülöníthetk lennének, úgy ércövekkel (FaMband) van dolgunk
(Magnetit Kongsbergben és kobaltércek Skutterudban példái ennek). Impregnádónak nevezzük a
kzetnek az érc által való szabálytalan behintósét, tekintet nélkül a genezisre. Szabálytalan
alakú É.-ek a fészkek, lencsék stb.
Az érctorlatok másodlagos fekvhelyek, más-

szerint megkülönböztethetünk tábla- és szabálytalan alakuakat. A táblaalakú É.-eket felosztjuk
érctelepekre és érctélérékre. Az érctelepek (1. szövegábra: d) az ket bezáró rendesen üledékes
közetekkel párhuzamos elhelyezések képzdési képen törmelókfekvhelyeknek is mondjuk. Ezek
idejük pedig a bezáró közetek képzdési ideje mindig eredeti primer É.-ek vagy érctartalmú kközé esik, tehát általában úgy viselkednek, mint zetek elmállásából és a törmelék tovaszállításából
az üledékes kzetek. Egyes esetekben nem alkot- és újból való lerakásából keletkeznek. Az újbói
nak összefügg réteget (e), hanem csak gömbszerü való lerakásnál a tovaszállított törmelék iszapobetelepüléseket (pl. a diász-formáció szferoszide- lódik és fajsúly szerint is elkülönül. Ily módon a
rilge). Késbbi elmozdulások (hasadékok mentén csak mechanikailag és nem kémiailag málló értörtén elvetdósek hJi) megzavarhatják a tele- cek, ú. m. platma, arany, ónk, magnetit stb., konpek eredeti összefüggését.
centrálódnak, tömörülnek és az érctorlatokat szolAz érctelepek szingenetikus, azaz a mellékkzet- gáltatják, így találjuk sokszor a gyémántot ós
;

:

tel

egyidejleg

képzd É.-ek. Az érctelérek elsd-

egyéb drágaköveket

is.

1. ábra. Ercfekvöhelyek vázlatos feltüntetése, a telérek, h kontakttelér, c teleptelér, d telep,
e lencseszerli telepek,
impregnáció (behintés), g g' egy telér elvetödése, h h' egy telep

/

elvetödése.

2.

ábra. Waverley-Mine (Vikegy telérének keresztmetszete.

tória)

Brctorl átokból mosva nyerik az aranyat és pla(protogén, azaz eredeti helyükön történt
lerakódások vagy kiválások), de az általuk átjárt tinát az Uraiban, az ónkövet a keletindiai Bangka
mellékközeteknél késbbi képzödésüek, tehát epi- szigetén, a gyémántot Braziliában és Indiában.
genetikus É.-ek. Ez utóbbiaknak összefüggését Leggyakrabban a legfiatalabb képzdményekhez
szintén megszakíthatják a vetdések. Oly telére- tartoznak.
Újabb idben az É.-ek osztályozása nem az alaki
ket, melyek különböz kzetek határán vonulnak
végig, kontakt-teléreknek nevezzük (h). Telep- viszonyok szerint történik, hanem fleg a kelettelér ek az oly telérek, melyek bár a környez k- kezésük, képzdésük szerint. A másodlagossal,
zettel párhuzamos repedéseknek a kitöltései, deuterog énnel szembeállítjuk az elsdleges, protomégis a mellékkzet bezárt törmelékei, a mellék- gén keletkezést az utóbbiakat ismét szingenetikzetbe benyúló elágazások stb. által elárulják kusokra és epigenetikusokra osztjuk.
Szingenetikusok elssorban az eruptív E.-ekv.
azt, hogy utólagosan történt kitöltésük. Telértönizs, a tömzs alakú telérkitöltés. Teleptömzs magmatikus kiválások, amelyek bázisos eruptivegy tömzsszerü telep. Tehát csak a mellékkzet- magmákból differenciálódás, elkülönülés útján
hez való viszonyban van eltérés. Ha egy tömzs- keletkeznek. Ide tartoznak a krómvasérc-elöforalakú kzettömeget a telérek egész hálózata járja dulások (Plavisevica az Alduna mellett, Norvégia,
Szilézia, Kis-Ázsia, Ural), amelyek mindenütt peát, akkor azt telér-hálózatnak nevezzük.
Ha a szabálytalanul eloszlott érc táblaalakú ridotitekhez (olivin kzetek) vagy az ezekbl szárövekben fordul el, melyek vagy párhuzamosak a mazó szerpentinekhez vannak kötve, továbbá a
mellókkzet rétegeivel vagy keresztezik azokat titánvas- ós mágnesvas-É.-ek (átlag 40" /o és he;
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amilyenek Tabergböl val a kzet normális elegyrészei helyett klorítot
és karbonátokat találunk benne nagy mennyiségben, lokálisan kaolin is képzdílc. Ugyanezt megtaláljuk Észak-Amerika gazdag ezüst- és aranyfordulás, amilyen a csungányi (Hmiyad vmegye) tartalmú telórónél, a Comstock-telémél, mely
gabbró pirrhottnja hazáinkban, valamint a szín- 1859— 89-ig 4820 tonna ezüstöt és 214 tonna araréz és ezüst a Laké Superior melaflrjában a szín- nyat szolgáltatott.
A higany érctelérei egy különös és jól tanularanykiválás a chilei gránitban s az ausztráliai
dioritban, valamint az uráli és brazíliai peridoti- mányozott telértipust képviselnek. A tulajdonkélyenként 70

SO°Iq érccel),

(Svédország), Norvégiából, az Egyesült-Államokból és Nisne-Tagilszkból (Oroszország) ismeretesek. Ugyancsak ide sorolható sok szulfldércelö-

;

peni

tok platinája.

cinóber-

Sok érctelep a szingenetikusB.-ekhez sorolható, telérek mellett
amelyeknél a fémtartalmú anyagok lerakódása a Almadenben,
Idriában és
homokos, agyagos és meszes anyagok lerakódásámásutt is, találunk még cínóber impregnáel- ciókat, megza-

val egyidejleg történt. Ilyen sok réz-, ólom- és
vasérctelep, mint a pojéni vasérc, mely utólagos
kontaktmetamorf hatásokra vascsillámmá alakult
át,

sok más gyepvasérc, vasikrak (vas-oolit)

vart,

fordulás.

Epigenetikus E.-ek els sorban az érctelérek,

ersen

összetörede-

melyek mindig már meglév kzetek repedései- zett zónákban,
nek kitöltései. Megkülönböztethet egyszer és V. laza anyagokban, st
összetett érdelér. Egyszernek mondjuk, ha egy
tömzsszerü
egységes repedésnek a kitöltése és ha a mellékkzettl élesen elválik (II\tabla, 5. ábra), össze- érctestekkel is
találkoztmk.
tettnek, ha számos egymással nagyjában párhuIlyen ércek
zamos repedés hálózata alkotja a télért. Összetett
manapság is 3. ábra. Szászkabányai (Krassó-Szörény
télért ábrázol a II. tábla 6. rajza. Kisméret
telér az ér. A telep-telér a mellékkzet rétegeivel alakulnak Ste- megye) rézércelöfordolás. 1. Krétakorú
ambrat-Val- mészk, 2. metamorfizált kristályos mészpárhuzamos telérkitöltés, mely a tulajdonképeni
k, 3. bánatit, 4. telérek, íleg gránát (konteleptl már az által is különbözik, hogy a mellék- leybenésClear
taktus), 5. rézércek.
kzetet keresztben átszel kiágazásai vannak és Lakéban Kalihol éppen ezért kitnen tanulmányozható ez a folyamat. Itt egy trachittakaró
(Sulfurbank) alól, mely töredezett krétaüledéken
fekszik, meleg források törnek el, melyek a trachitot minden irányban átjárják és repedéseiben
opált, kálcedont, ként, cinóbert és bitumenes
anyagokat raknak le, úgyannyira, hogy a trachitot mint híganyércet fejtik külszíni fejtésekben.
Steambrat-Valleyban geízirmködést és annak nyomait
észlelhetjük, cinóberrel im-

helyenkint mellékkzetzárványokat tartalmaz;
mindez epigenetikus keletkezését bizonyítja.
A repedések, melyeknek kitöltései a telórek,
nagyrészt tektonikus folyamatoktól származnak
(vetdések). Csak a kihlési kzeteknél lehetnek
a kihléssel járó összehúzódás eredményei. Az
Uyen érctelérek szoros összefüggésben vannak az
eruptív kzettel és gazdagok fluor, bór és klór
tartalmú ásványokban (topáz, axinit, fluorit, turmalin), melyek mind pneumatolitikus és pnemnatohidatogén folyamatok útján keletkeznek. Ilyenek
a szászországi ónérctelérek. Ide soroljuk a magyarországi aranytartalmú érctelérek nagyrészét,
ú. ra. Verespatak, Brád, Nagyág, Nagybánya,

forniában,

Körmöczbánya

sek. Forró és nagy mélységbl feltör források hoz-

stb.

Ha egy

eruptív telérkzet keresztbe repedezik
és ezekben a repedésekben rakódik le az érctelért
alkotó anyag, akkor Í!é/rá6r-íeíer képzdik (1. a^.
szövegábrát).
Az ásványok üledékes kzetek ércteléreiben
vizes oldatokból váltak ki. Nagyon valószín,
hogy az eruptív kzetek telérei és az eruptív és
üledékes közetek határán fellép kontakt-telérek
is ilyen módon keletkeztek. A fémtartalmú oldatok sok esetben az eruptív közetekbl származnak. Az érctelérek ós eruptív kzetek között a
legtöbb esetben érdekes vonatkozások mutatha-

tók ki, még akkor is, ha az érctelér maga üledékes kzeten vonul át. Igen ói-dekes összefüggés
állapíthatíi meg a hazai aranytartalmú érctelérek
és az azt szolgáltató eruptív kzetek, ú. m. dacitok, andezitek ós riolítok között. Amerre az érctelérek keresztül törnek, a mellékkzetet alkotó
eruptív tömegek zöld köves módosulatban vannak,
azaz a bevándorló aranytartalmú pirit kiválásá-

pregnált geizirit alakjában.
Az érctelérek tehát mindkét
helyen hidrotennális eredé-

zák

fel

a fémtartalmat, me-

lyet a felszínen

vagy ahhoz

közel leraknak.
Epigenetikus érctelérek
alakulhatnak már megszilárdult kzetek utólagos impregnációja révén.
Ugyancsak ide tartoznak
a metaszomatikus E.-ek. Itt
az érc a mellékkzet rovására, azt kiszorítva képzdik. Keletkezése a hasadékok mentére szorítkozik, de a további terjeszkedése a mellékközet
minségétl függ. Ezeknél fogva alakja a legkülönfélébb lehet, ú. m. tömzsszerü, fészek- és
lencsoformájú stb. Az érc a hasadékok közelében
lesz a legtisztább s attól távolodva fokozatosan
silányodik. Leggyakrabban mészkövek, dolomitok
alakulnak át vas-, mangán-, cinkércekké. Például
szolgálhat Dobsína és Gyalár szíderít elfordulása.
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Igen fontos csoportja az epigenetikus E.-eknek

a kontaktmetamorf érctelérek, melyekkel eruptív

—

ErciUa y

letté változtatta,

mely rajtok 917 jan.

21.

Zufíifira

végre

is

hajtatott.

Érchegység, 1. Magyarországon, 1. Erczhegység.
2. É. (Gseh-szász), a Szász- és Csehország
határán DNy.-ról ÉK.-nek húzódó, mintegy 150
km. hosszú és 40 km, széles hegység az Elster- és
az Elbei homokk-hegység közt, a cseh medencének ÉNy.-i határa, amely hatalmas vetdéssel
emelkedik ki, D.-en a Biela és Eger völgye
határolja, B.-on a szászországi rónaságban vész
érctelérei is.
el. D.-i lejtje meredek, az É.-i tetemesen szelíVégül idesorolhatók a szabálytalan alakú üre- debb ezen alkatánál fogva az Éger felé szk kegek és barlangok kitöltése útján alakult É.-ek resztvölgyek és meredek hegyszakadékok nyílnak,

és üledékes közetek határán találkozunk. Ezekpéldáit látjuk a krassószörényi
ércelöfordulásokban, ahol kvarcdiorit (bánatit) és
kréta- és jura-korú mészkövek határán szabálytalan alakú, fkép magnetitból álló érctömzsök vannak (Vask), néha réz- és ólomércekkel (Oravicza,
Csiklova, Ujmoldova Szászkabánya, 1. a 3. szövegábrát). Kontaktmetamorí eredetek Rézbánya

nek klasszikus

,

^

;

(ércestáska, 1. a 4. szövegábrát).
A fentemlített legkülönfélébb eredetíi B,-eken

a fémtartalom viszonylagos elosztásában nagy
szerepe van az atmoszferiliáknak, melyeknek a
talajvíz a hordozója. A talajvízben oldott oxigén
és szénsav bontólag hat a különféle ércekre és
azokat átalakítja oxidokká, karbonátokká, szulfátokká stb. (oxidációs öv). Ezeknek a vegyületeknek nagy része könnyen oldódik s ily módon

nagy mélységre lehatolnak. Ez okozza azt, hogy
az oxidációs öv általában fémben szegényebb.
Kivétel azonban a vas, melynek oxidjai nehezen
oldhatók s így visszamaradnak az oxidációs övben, a vaskalapot alkotva (Dobsina, Rákos, Gyalár), mely itt mindig gazdagabb ércben az eredeti
É.-nél. Az oxidációs övbl származó lehatoló fémoldatok a mélyebb szintekben az eredeti szulfidokkal jönnek össze, melyek redukálólag hatnak és
ezáltal az ezüst, a réz, az arany, esetleg a fémben gazdagabb szulfidok, arzenidek stb. válnak ki
(eementációs öv).
Az oxidációs és eementációs övek éles kifejldése természetesen függ az eredeti É. érceinek
minségétl. Legjobban megtaláljuk a réz és ezüst
É.-eknól. Az atmoszferiliáknak ersen ellenálló
ércek fekvhelyeinél, mint pl. az ónk, krómvas,
mangánércek, platina É.-ek, ilyen övek nem különböztethetk meg.

Az

É.-ekkel

bvebben

foglalkozó

munkák:

Szászország felé vezet völgyei pedig hossznak,
fels részeikben vadregényesek, alsó részeikben
termékenyek. A vízválasztó nagyobbára cseh
területen fekszik. A Zschopan és Zwickaui Mulde
forrásvidékei közt van a legmagasabb része, az
úgynevezett szász Szibéria itt van a Keilberg
(1238 m.) cseh földön és a Fichtelberg (1204 m.)
szász területen. Egyéb magasabb csúcsok még a
Spitzberg (1120 m.), az Auersberg (1022 m.), a
Pöhlberg (831 m.) stb. A legfontosabb hágói a
noUendorfl Teplitzbl Drezdába visz, a zinnwaldi
Teplitzböl Dippoldiswaldeba, a sebastiansbergi
Komotauból Chenmitzbe, a gottesgabi Gottesgabon és Joachimsthalon át Karlsbadba vezet. A vasutak 5 helyen vágják keresztül. A hegység egy
darabja a karbon-kori Variscusi hegységnek,
amelyet hatalmas törések különítenek el környezetétl. ÉK.-en az Élbe mentén húzódó törés a
Lausitzi gránit-masszivumtól választja el, DK.-en
a legersebb törés emeli ki a hegyet a cseh medencébl. Ezen a törésvonalon sorakoznak a világhír melegforrások Franzensbad, Karlsbad, Bilin,
Teplitz, Aussig stb. Ugyanezen a vonalon fiatal
bazalt-kitörések is vannak. Az É. BK.-i, frésze
a freibergi_ gneiszhegység, erre köpenyszerleg
borulnak ÉNy.-on a palazóna, majd a fels-karbontábla. Helyenkint gránit, szienit stb. mélységbeli kzet töri át a hegységet. Az É., miként neve
mutatja, ércekben gazdag; 1163. fedezték fel az
;

:

:

Beck, Lehre von den Erzlagerstátten (2 köt., 3. els ezüst-ércet jelenleg fképen ónt (Geyer,
kiad. Berlin 1909) Beyschlag F.—Krusch P.— Ehrenfriedersdorf, Zinnwald), nikkelt és kobaltot
Vogt J.H.L., Die Lagerstátten dernutzbarenMine- (Schneeberg, Annaberg), ezüstöt (Preiberg és kör;

;

und Gesteinen (Stuttgart 1909); Böckh nyéke), vasat (Eibenstock és környéke) ós rezet
János ós Gesell Sándor, Nemes fém, érc, vask, bányásznak (Zvpíckau és Chemnitz közt). A lakosksó elfordulási helyei (Budapest 1896) Stelz- ság az É.-ben német, amely ,a hegység. alján nagy
ner, Bergeat, Die Erzlagerstátten (2 köt., Leip- ipartelepeket alapított. Az B. belsejében a legfonzig 1904—1906); E. Fuchs et L. de Launay, tosabb iparág a csipkeverés, himzós és horgolás
Traité des gites minóraux et métalliféres (2 köt.. ezen iparágat 1341. üttmann Borbála honosította
Paris 1893). Hazánk É.-eivel foglalkoztak: v. meg és Jelenleg több mint 20 csipkever iskola
Cotta, Posepny, Weisz T., Szellemy G., Mader- van az É.-ben. A házi ipar fképen hangszerek,
spach L., Litschauer L., Liszkay G., Réz G., Gesell szalmafonatok, keztyük, játékszerek és fa-faragS., Papp K., Pálfy M. és mások.
ványok készítésével foglalkozik. V. ö. Weymann,
Ércgnrító (bány.), az ércfejtésnél használt Führer durch das Böhmische Erzgebirge (1881)
olyan gurító, melyet csak a zúzóérc szállítására Bérlet, Wegweiser durch das sáchs.-böhmische
alkalmaznak.
Erzgebirge (1889); Hardevberg, Das Erzgebirge.
Erchanger, frank föur, ki testvéróvel,BeríAoM- Praktisches Reisehandbuch für den Touristen,
dal I. Konrádkirályidejében (911—918) a sváb- (1888).
földi birodalmi javakat igazgatta. Elbizakodva
Erchomenosz, 1. Orchomenosz.
azon gyzelemben, melyet 913. az Inn mentén
ErciUa y Zuniga (oitsd: erszilya szanyiga), dow
a magyarok fölött arattak, a hercegi méltóságra Alonsode, spanyol költ, szül. Madridban 1533
törekedtek de Konrád király leverte ket. A ho- aug. 7,, megh. u. o. 1594 körül. Régi viscayai
henaltheimi zsinat 916. örökös fogságra ítélte a nemes családból származott ós mint apród a kétestvéreket, de Konrád ezt az ítéletet halálos íté- sbbi II. Fülöp királyt számos utazásában elkísérte.
ralíen

;

i

;
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Telérkitöltéssel összeragasztott kzettörmelék.

Érctömeg a

I.

Bargstiidti tövonulatbai

,

Oberharz

I

tÉrc/ekflirhjekt cikkhez.
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^eichs^rosi^er- Weiiung
fels

a felszíni telep, b
1.

telep, c Orgel telep,

A zinnwaldí

^

/

Köpfner greizen-f-ömzs

közép telep,

i

3.
2.

p

flllit,

Nagyág
/

propilit),

teléreinek vázlatos keresztmetszete.

harmadkorá mediterrán üledék,
^ telérvonalatok, fe kaolinizált
mállAsi kéreg.

dácit.pr

(í

dácit,

r

zöldk
felületi

A

/

telepdarab.

Black Hills aranyércfekTöhelyeiDck ideális keresztinetsiete. Derereux atán.

pala, Q arany tartalmú kvarctelér (Homestake Vein), s Potsdam-homokk, c aranytartalmú konslomerátok, p porflr, j alluviális aranymosások.

bqzl

q zi
g
Egyszer telér.

6.

g

Összetett telér.

meinkjárfeldi norithatár keresztmetszete Kojrí után.

A proflimagasság

1

in.

n

/ agyag töltelék, 7 kvarc, c elbomlott
gaeisz töredékek, si cinkkéneg, h ólomkéneg.

g szürke gneisz,
norit,

17

gneisz, »nszulfidiöme}r.

U, gbq

n
D

telep,

wA metamorf

5.

[4.

kovandos telep, k Artiges

gránittömíss ideális keresztmetszete H. Zlnkeisen ntán. Mérték 1:4000.

**"* '*'*'*' "'"*"*"" '"• '""^"•*- Menyeiét kép,
..„„x ;..
V?' *íf'
zöldk
(diabá.),
D, elbomlott .öldkö, 7 kvmrc . sUderit.
p pirit, c kalcit
* sifalerit, «; galenit.
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8. 26.
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folyosó XII, északi menyezet.

mellékkzet törmelékkel, ií

telértöltelék
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III.
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-'rFehéT^ g-áliTia.''Szxxlfld/)s

r-etegvi,

^^mTervieriyiJDiliJUíniui^Kosz^ telep eh, '^'''Úrvtartaljn. dioUnmts'iyFtaJUja^
1.

A

beutheai és taroovitzi medencék vázbitos uelvénye.

WUUam,
A Comstock

telér keresztszelvénye.

Cgnsolitio^tetC

C. és. C. atsTLCL:

n/i's

*-

Galen,í

es~

Galmaf-észkek

Felé

a csillám ftmflbólandealt
* zöldkövesedett piroxénandeztt.fftelértest,
q kvarcostelér. r egy bo-

naoza kivájása (gazdag
4.

A

raibli

ércfekvöhelyek vázlatos keresztmetszete.

2

1.

New Cbum
3.

5.

telérvonalat, 8. Garden Gally telérvonalat.
Hostlers telérvonalat, ggg k6zettelérek.

Bendigó-araoymezök

tÉreftícv6httyekt eikkhe*.

ezstércteléi részlet).

3

6.

A

Clear Lake-i iKalifomia) bigany ércfekvdbelvek vázlatos keresztmetszete.

ideális keresztmetszete.
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Utóbb elvesztette királya kegyét, kilépett szolgálatából és beutazta Francia-, Német-, Olasz- és
Magyarországot. La Araucana (Madrid 1569 97,

—

újabban u. o. 1828, 2 köt.) c. hskölteménye a
spanyol irodalom legbecsesebb eposzi alkotása
Cid után. Benne a chilei araukánokkal vívott hai
cot énekelte

A

m
els

maga is részt vett.
meg, amelyben
áll. Mélyebb költi érzés csak

37 énekbl

—

Eresei

A francia-porosz háború után a soviniszta irányhoz szemveik : L'invasion (1862) ; Madame
gdtek.
L'ami Fritz (1863, mindkettbl
Thérése (1863j
'•'r.mú is készült); L'histoire d'un conscrit de
1813 (iS64) és folytatása, Waterloo (1865); La
guerre (1866) Histoire d'un sous-maitre (1869)

festés sokszor valószíntlen és színpadias.

F

;

;

L'histoire d'un

plébiscit©,

racontée par un des

fejezetben nyilvánul jellemei hek, pár- 7.500,000 Oui (1872) Contes vosgiens (1877) stb.
az
beszédei könnyen folyók, leírásai, versei szépek, Mag5^ar fordítások: Egy segédtanító története,
de hibájául róhatni fel az egység hiányát, az egy- ford. Hindy Árpád (Pest 1873); Francia életmásra halmozott epizódok sokaságát és nagy ter- képek, ford. Csukássy József (Budapest 1875);
jedelmét. Cervantes mindazáltal nagyon dicsér- A Rantzau-testvérek, ford. Fái J. Béla (u. o.
leg szól róla, a chileiek is nagyrabecsülik, mint 1884), az ugyauily c. regénybl készült színm,
képviseljét. eladták a Nemzeti színházban. A lengyel zsidó
az anyaországgal való kapcsolat
újabban a Biblioteca de autores espanoles Ivánfy Jen fordításában 1893. májusban került
E
12. kötetében jelent meg. B.-nak 1857. Madi'idban elször színre a m. kir. Operaházban s késbb a
Nemzeti Színházban. V. ö. J. Claretie, E.-Ch,
szobrot is emeltek.
Ercingani János, örmény egyházatya és iró, (Paris 1883) és E. Eay, E. und Ch. (1884).
Ércmérö, 1. Kémlel mlymér.
szül. Erzingában, Fels-Arménia egyik városáErcole del Rio, olasz színész, 1. Eio.
banl271 körül, megh. 1326.Tanuhnányai végeztéÉrcolvasztás (koh.). A hasznosítható fémek elvel latinból örményre fordította Aquinói Szt. Tamásnak könyvét a szentségekrl, görögbl pedig állítására szolgáló munkálatok az ércolvasztással
áttette örményi-e Traciai Dénesnek örmény nyelv- kezddnek, midn az érceket pörkölve v. nyersen,
tanát, maga is szerkesztett Az örmény nyelvtant az olvadást v. fémki válást elmozdító adalékokkal
illet magyarázatok cím alatt gyakorlati örmény együtt olvasztják.
Ércoszlop (bány.), olyau érces köz, mely inkább
nyelvtant 1293., mely még ma is nagy becsben
áll és több századon át tankönyvül szolgált Ar- magasra s mélyre, mint hosszant terjed.
Ércosztás (bány.). Régente a társiilati bányák
ménia iskoláiban. Egyház irodalmi tekintetben is
E. egyike a legjelesebb örmény egyházatyáknak. ércnyereményét minden egyes részesnek termé
Költeményei közül nem egy az örmény rituáléba szetben osztották ki ; most az ércek átvételét a
munkásoktól nevezik ércosztásnak.
is felvétetett.
Ércöntés, 1. Bro)iz.
Ércképzdés (bány.). Az ércképzödésre vonatÉrcpénz, 1. Peng pénz.
kozó kutatások és kísérletek arra az eredményre
Ércpillangó, apró érclapocskák, melyek aranyvezettek, hogy ugyanegy érc a legkülönbözbb
körülmények között képzdhetik szublimáció út- ból, ezüstbl V. más fémekbl készülnek, át vanján, ömlesztett állapotból való megmerevedés ál- nak fúrva és felvarrva szövetek díszéül szolgáltal, v.-oldatokból való kiválás útján. A rétegzett nak. Elször francia ezüst- és aranygyárak készítelepek és érces fekvet-ek vizes oldatokból történt tették az B.-t a XVIII. sz. elején, késbb különölerakódásoknak, ércet tartalmazó szediment-kép- sen Nürnberg. Alakjuk leveleket, virágokat, holzódményeknek tekinthetk.
dat V. csillagot utánoz.
Erekért, Roderich von, néprajzi író, szül.
Ércpróba (kou.), a bányától a kéml mhelybe
Kuhnban 1821., megh. Berlinben 1900. Elébb po- küldött ércdarab, melynek fémtartalmát meg kell
rosz, majd orosz katonatiszt. Kaukázusi tartózko- határozni.
Ércsappantó, 1. Érvágás.
dása idején megismerte ennek népeit s bséges
nyelvészeti tanulmányai alapján megírta maraEresei, 1. Dániel, íilozóílai író, szül. Meztúron,
dandó érték mveit. Der Kaukasus und seine ahol atyja ref.pap volt, 1781 júl. 24., megh. 1836
Völker (Leipzig 1887) Die Sprachen des Kauk. febr. 23. Dobreczenben tanult s 1805-tl fogva taStammes (Wien 1895). Posthumus munkája Wan- nított is. 1825-ben városi tanácsos lett Debreczenderungen d. germán. Stamme (Berlin 1901).
ben,1831. a Magyar T. Akadémia els ülésében lev.
Érckigyó. Mózes IV. 21. 8—9. elbeszélése sze- taggá választotta, 1832. vidéki r. tagnak a törrint maga Mózes rendelte el felállítását, amikor vényosztályban, de ezt szemeinek elgyöngülése
Izraelt kígyók marták a pusztában. Chizkija ki- miatt el nem fogadta. Számos íilozóflai mvet írt,
rály (VIII. sz.) az É.-t megsemmisítette, mert a inkább szakkönyvet, melyeknek tudományos érnép az idk folyamán istenként imádta.
téke csekély.
Phüosophia (Debreczen
Erckmann-Ghatrian (ejtsd: — satriaa), egye§ített 1813 és 1817). Nem minden erudició nélkül
neve két közösen dolgozó francia írónak. Emilé írt munka, de az elvek szigorúságával nem törErckmann szül. Pfalzburgban 1822 máj. 20., dik. Hume és Kant után a szenzualizmust a raciomegb.^Lunóvilleben 1899 márc 14. Alexandre nalizmussal olykép akarja egybekapcsolni, hogy
Chatrian szül. Soldatenthalban 1826 dec. 18., egymás mellé teszi: «az érzésre és okosságra
megh. Villemombleban 1890 szept. 3. A két iró egyszersmind hallgató empirizmus (sensuaUsmoegyüttes müveivel 1847. lépett fel, de hímevüket rationalismus))). Hogy a két elv nehezen fér
csupán L'iUustre docteur Mathéus (1859) c. regé- meg egymással, úgy látszik nem is sejti. Egyéb
nyükkel alapították meg. Az elszászi falusi életet mvei Statistika (Debreczen 1814). Csak az els
írják le regényeikben, melyekben jó megfigyelés rész jelent meg, Magyarország statisztikája, az
kár, hogy a jellem- els, melyet írtak; Philosophia históriája (u.
és kedves humor nyilvánul
;

;

f

m

:

:

;

:

F mve

:

:

;

Révai Nagy LecBBama. VI. kM.

87

—

Ercsenye

578

—

Érd

1825) Compendium psychologiae empiricae et rületét 8-97 km. árok ós 5 zsilip csapolja le. 1905 vélogieae (1833).
géig befektetett az ármentesítésre 95,926" 10 K-t,
2. E. János (téglási), reform, teológiai tanár belvízrendezésrel0,967-62K-t,ö8sze8enl06,893-72
és bölcsészeti író szül. Somosdon, Marosszékben, K-t. A társulat szókhelye Ercsi.
iskoláit Maros-Vásárhelyen végezte, az 1830. év
Ércsomó, 1. ÉHágiilás.
végén a marburgi egyetemre ment. Az 1833. év
Ércszakmány, 1. Ercbér.
nyarán a székelyudvarhelyi kollégiumhoz válaszÉrcszemelés v. ércválasztás (bány.). Az ércek rittották meg teológiai tanárnak, majd 1 837. Maros- kán találtatnak nagy tömegben vaskosan, hanem
vásárhelyre hívták meg a bölcsészeti tárgyak ta- rendesen kisebb-nagyobb ércdarabok vannak az érnárául s itt mködött 1852 szept. 22. saját keze téketlen, medd érkzettel összenve, és hogy ezekáltal elidézett haláláig. Súlyos és tartós betegsé- tl elkülöníttessenek, összetöretnek, a szinércdaragek akadályozták öt tanári tiszte teljesítésében, bokat kiszemelik a meddk közül és külön válogats ezek által ragadtatott a fentebb említett végze- ják azoktól is, melyeken a meddhöz tapadt ércszetes lépésre is. Munkái
vallás és annak az em- mecskék láthatók. A tiszta szinércdarabok, a dús
berre való befolyása (1833) Gondolkodástan vagy ércek, a kohóban beválthatók, a tiszta meddket
Logica. (M.-Vásárhely 1840.). V. ö. M.-vásárhelyi a hányóra viszik, az ércszemecskékkel bíró medref! kollégium értesítje (1888).
dt pedig az ércek elkészítésének adják át, és
Ercsenye, kisk. Vas vm. szentgotthárdi járásá- általánosan zuzóércnek nevezik.
ban, (1910) 897 német lak., u. p. és u. t. GyanaÉrctelep (bány.), l. í}rc fekvhely.
0.

;

;

.

:

A

;

Ercsey Sándor, szül. Nagyszalontán 1827.,
megh. 1898., Arany János sógora, ügyvéd és birtokos, az 18Í7-iki országgylésen Bihar vm. követe, 1848. megyei esküdt. Az irodalomtörténeti'e
nézve értékes munkája Arany János életébl
(Gyulai Pál elszavával és 60 levelével, Bpest

Erctelér (bány.), i. Ércfekvhely.
Érctorlat (bány.), az érces telepek elmállásából
keletkezett törmelék, melyet mindenféle kzet
törmelékével együtt vízer vitt mostani helyére,
és a könnyebb közetet tovább hordva, néha nagy
mennyiségben hagyta hátra az ércet. Különösen
nagy terjedelm termésarany- és ónérctorlatok

1883).

ismeretesek.

falva.

:

Ercsi, nagyk. Fejér vm. adonyi j.-ban, a Duna
jobbpartján, (1910) 6886 túlnyomóan magyar (kevés szerb és német) lak., takarékpénztárral.csendrrssel, vasúti ós gözhajóállomás, posta-, távíró- és
telefonállomás, több egyesület, tzoltóság. Lakói
földmíveléssel és marhatenyésztéssel foglalkoznak, élelmiszerekkel Budapestre kereskednek.
Szép temploma és gr. Wimpffen-féle kastélya van,
utóbbi szép parkkal és 24,000 holdas birtokkal
(hajdan a báró Sina-családé), melyen mintaszer
tejgazdaságot, szaryasmarha- és lótenyésztést
znek. A községtl É.-ra 20 percnyire, közvetlenül a Duna partján van báró Eötvös József közoktatásügyi miniszter (megh. 1871 febr. 2.) síremléke. A szünidei gyermektelep ide szokta kitelepíteni a gyermekek egy részét. E. hajdan karthauzi apátság volt, melyet Tamás nádor 1260.
Szt. Miklós

püspök emlékére

helyreállíttatott s

a

cisztercitáknak adott. 1499-ben Szt. Ágoston remeteszerzet telepedett belé a mohácsi csata után
az apátság elpusztult s most csak cím gyanánt
adományozzák. A Duna partján felismerhet fal;

omladék

állítólag

római partmvek maradványa.

Ercsii apátság, a székesfehérvári egyházraegye
területén Tamás nádor a bencések számára alapította a XII. sz. második felében. Kevéssel a tatárjárás eltt a karthauziaké lett, kiknek az E. volt
legrégibb telepodésük Magyarországon. A tatárok
dúlása után az apátság a ciszterciták kezére ju-

Érctömzs

(bány.),

nagy mennyiség hasznosít-

ható ásványok szabálytalan alakú összehalmozódása, mely csapás és dlés szerint nem nagy kiterjedés, de rendesen nagy vastagsággal bir. Ha a
dlés határozottabban ki van fejldve, megkülönböztetünk álló és fekv tömzseket. Tömzsekben
található ércek kénkovand, rézkovand, vasércek,
különösen mágnesvask és pátvasérc fiatalabb
képzdményekben pedig galenit, gálma, barnavasérc, ksó ós kén. Tömzsalaká telepet alkot:

:

;

:

nak néha közel egymáshoz fekv és egymást minden irányban keresztez vékony erek is, melyek
között sokszor a mellékkzet is be van hintve
ércszemekkel fképen ónércek találhatók ilyen
;

telepeken.

Érctkör (bány.), az érces erek fed lapján néha
mutatkozó tükörfényesség lapok, melyek a fed
kzet csúszásáról tanúskodjak. L. még Tükör.
Ércválasztás (bány.), 1. Ércszemelés.
Ércverödék (bány.), a kzetre mintegy reá lehelt vékony érchártya.
Ércvirág, a íluoritnak régi bányászati neve
így nevezik szép és változatos színéért, valamint
ércekkel való együtt elfordulása miatt.
Érczfalva (azeltt: Rudlyó), kisk. Zemplén
vm. varannói j.-ban, (1910) 290 tót lak. u. p. Só;

kút, u.

t.

Varannó.

Érczhegység.Magyarország több olyan hegységének a neve, amely ércekben gazdag. Ezek:
tott. A XIII. sz.-on túl nem töi-tént róla említés. 1. Magyar É. 2. Selmeczbányai É. 3. Sze;^esErcsi iváncsai ármentesít társulat. Ala- Gömöri É. 4. Erdélyi É. 5. Brassó- Szörényi É.
kult 1897.a fehórvármegyei Ercsi és Iváncsa köz- (Délmagyarországi É.). L. a megfelel címszaségek 3539 kataszt. hold 860 öl* mély területének vakat.
Érczpatak, Kisbányához tartozó telep Tordaa Duna árvizei ellen való biztosítására. E területet a Duna hosszában az ercsi-adonyi államút Arajiyos vármegye alsójárai j.-ban, kis aranyvédi, de ezenkívül töltéseket kellett emelni a Vér- bányával.
Érd nemzetség. Hunn mondáink azon változata
tes és Vál patakok mentén is, amennyiben a Duna
vize e patakokba visszaduzzad. Töltéseinek hosz- szerint, melyet Kózainál találunk, ezen nemzetségsza 11-277 km. 2000 kataszt. holdnyi bei-vizes te- bl származott Etele. A fejérvármegyei Érd község

—

Erd
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eredetileg a nemzetség birtoka lehetett, a monda
azonban a határában lev régi keltakori sírhalmokat (1. Százhalom) összeköttetésbe hozta a hunnokkal s a Pannónia birtokáért a rómaiak és hunnok közt folyt harcok alkalmával Potentiánál elesett hrain vitézek temetkezési helyének tette
meg. Mint személynevet egy 1288-iki oklevél említi (Haz. Oki. VUI. 259)
a veszprémvármegyei
szörcsöki nemesek egyik tagja jön el Érd néven
s ugyanezen oklevél szerint a szörcsöki határ
egyik részét a bolgárokról nevezték el, amibl kiíetezik, hogy ezt a községet eredetileg keleteurópai bolgárok szállták meg.
Érd, nagj^k. Fejér vm. adonyi járásában, a Duna
mellett, (i9io) 3898 magyar, illir és német lak., gr.
;

Wimpffen-féle díszes kastéllyal és nagy juhászat-

Gzhajó- és vasút-állomás, posta- és távirdahivatal, takarékpénztár, csendri-s. Van itt egy
tal.

még épségben lev török minaret, továbbá

a római

út s egy 3 ívbl álló római híd maradványai is
láthatók. Az itt kiásott régiségek nagyon becse-

sek (1. Százhalombatta). A mohácsi csata után Érd
a törökök kezére jutván, az itt lakóHamza bégrl
Hamzsabég novet nyert a bég fogságába esett
Ercsi ura, Szapáry Péter, kit a bég az eke elé fogatott ökör és szamár mellé. Lotharingiai Károly
herceg 1684 júl. 21. Érd mellett megverte Musztafa
török pasát, Hamza bég Szapáry foglya lett s boszszujától való félelmében mérget vett be, de Szapáry
megbocsátá neki elbbi kegyetlenségeit, mire a
bég halála órájában keresztény hitre tért. 1849
jan. 3. Erd és Tétény közt Ottinger császári altábornagy és egy magyar dandár között ütközet
folyt le. Érd határában Kutyavár major közelében ú. n. kaptárkövek vaunak, melyeket skori
ham\'vedprtartóknak tekintenek. Kutyaváron tartotta Mátyás király vadászebeit s a vadaskert falának- romjai még felismerhet<)k.
;

Erdaganat,

1.

Angioma.

Erdebil, perzsa város, 1. Árdebü.
Erdei alap (országos), az erdtörvény (1879.
évi XXXI. t.-c.) 208. és 209. §-ai értehnében
1880. alapíttatott. Bevételei az erdrendészeti
áthágások és erdei kihágások után behajtott
pénzbüntetések és az elkobzott tárgyak után befolyó összegek */í -része, továbbá az erdészeti államvizsgák és az erdööri szakvizsgák díjai, és
ama különféle más bevételek, melyeknek megfelelleg a kiadásokat is az erdei alap viseli.
Az E.-ot a földmívelésügyi miniszter kezeli s
akképen szabályozza, hogy bevételeinek legalább
Vs-része tkésíttetik,*/^ -részébl pedig a következ
kiadások fedeztetnek 1. az erdtörvény végrehajtásából folyó olyan kiadások, melyek más közalapból nem fedezhetk, pl. erdrendészeti áthágások után a felektl be nem hajtható költségek stb.
2. az állam által szükségesnek itélt sürgsebb beerdsítési munkák költségei 3 az erdészeti államvizsgák s erdri szakvizsgák költségei 4, az
erdfi szakiskolák alapítása és fenntartása költ:

;

;

ségei

dalmi

;

5.

tanulmányok, kísérletek költségei,

mvek kiadása. Az

iro-

—

Erdei égrhajlat

pen használhatók s az e célra közönségesen használatban lev gabonaszalmát volna hivatva pótolni.Mint alomszer az E.ugyan elég jó fekvhelyül
szolgál az állatoknak, de azok tisztántartásának
nem kedvez, továbbá a híg üi-ülékeket nem fogadja
jól magába, a szilárd üi-ülékekkel pedig nem keveredik össze egyenletesen, miért is sokkal kevesebb érték, mint a szalma. A lehuUó lomb lévén az erd egyetlen trágyája, amely a talaj fizikai tulajdoságaira is nagy befolyással van, az E.
gyjtése rendkívül káros és a faállomány növekvésének rohamos csökkenésére vezet. Rendszeres erdgazdaságban csakis az utakon és nyiladékokon összegytíl alom gyjtése van megengedve. Erdtörvényünk a véderdkben és a futóhomokon álló erdkben almot gyjteni határozottan tiltja, a 108. §-ban büntetést szab azokra, kik
ahnot nem a meghatározott idben és mennyiségben szednek és nem az erre kitzött erdörészból
viszik, továbbá azokra, kik az alomgyüjtésnél vasgereblyét használnak. L. még Alom.
Erdei bagoly, 1. Baglyok.
Erdeibárd (l.azá6raí>,aközönségesv.ácsbárdtól
abban különbözik, hogy nyele 1 m.-nél is hosszabb

Erdei bárd.

és a bárdlap síkjában fekszik, a bárddal dolgozó
munkás pedig a törzsön áll. Ez azon elnnyel
jár, hogy meredek sziklás helyekon,v. ha a törzsek
egymáson, v. árkok, gödrök felett fekszenek, a
megbárdolás akadály nélkül végezhet holott az
ácsbárdnál a törzsnek úgy kell feküdni, hogy a
földrl minden ponton elérhet s a földtl mindenütt egyenl távolban legyen.
;

Erdei cickány, 1. Cickányok.
Erdei egér (Mks sylvaiicus L.), 1. Egérfélék.
Erdei éghajlat. Nagy kiterjedés erdségek az
éghajlatot bizonyos mértékben módosítják. A fák
a talajt a besugárzás ellen védik és azért a talaj
hmérséklete az erdben kisebb, mint a szabad
mezn. A hsít hatás a leveg hmérsékletében
is nyilvánul, fleg nyáron, amikor egyszersmind
a leveg relatív nedvessége az erdben is nagyobbodik. Az erd a szeleket feltartóztatja, azoknak
erejét megtöri s így a viharok ellen természetes
védelmet nyújt. A csapadék mennyisége az erdben kissé nagyobb, mint az erdn kívül, de ezt a

különbséget rendesen túlbecsülik. Igaz, hogy az

esmérések az erdben nagyobb eredményt

tün(különösen télen havazáskor), de ez
onnan származik, hogy az esmérö a szél ellen
védve van és ezáltal több csapadékot fog fel. Köd
és zúzmara azonban határozott csapadéktöbblet
az erds terület javára. Az erdei telaj vízrajzi

tetnek

fel

alap vagyona volt 1910
végén: 1.324,619 K.
Erdei alom. A fákról lehullott lomb, illetve tülevelek, a íöldön növ moha és más növények, gyom
stb. összegyjtve a gazdasági állatok alá alomké- szempontból nagyon fontos,
mert elsegíti az

vr

Erdei

—

ember
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—

Erdei

frész

esvíz beszivárgását és hátráltatja annak fel- alkalmasak arra, hogy a fa egyrészt kiszállítható
színi lefolyását. Ily módon nagy erdségek ter- legyen, másrészt pedig méreteinél és bels tulajmészetes víztartókká lesznek, melyek a folyók donságainál fogva egyes iparágaknak vagy egész
vízállását szabályozzák. A letarolt erd elveszti
víztartó képességét, a folyók száraz idben hirtelenül megapadnak, viszont nagyobb zápor alkalmával a víz a lejts helyeken gyorsan lefo-

iparcsoportoknak nyers anyagul szolgálhasson. A
finomabb idomítást (Fa^onirung) az iparos v. a fakeresked saját szükséglete szerint hajtja végre.
Az egyes részeket, melyekre a favágó a fát fellyik, minek következtében az áradás gyakoribb. osztja, E.-nak nevezik. Alakjuk és méreteik szemEhhez járul, hogy az elsodort föld a folyók med- pontjából az erdgazdaságban nagyjában a követI. Épület- és mfa.
reit eliszaposítja, ami az árvíz veszélyét még fo- kezket különböztetik meg
kozza. Az erdöpusztítás nemzetgazdasági szem- 1. Szálfa (6 m. hosszon felül). 2. Tönkök v. rönkök
pontból tehát káros és azért azt a legtöbb ország- (6 m. hosszig). 3. Rudak v. póznák. 4. Mhasábfa
(bodnárfa, cellulózgyártásra való fa). 5. Vesszk
'ban törvénnyel korlátozzák.
Erdei ember, 1. Orangután.
és építörzse. II. Tzifa. 1. Hasábfa (15 cm. vasErdei érték- és árszabályzat, 1. Erdei ki- tagságon felül, hasítva). 2. Dorongfa (6— 14 cm.
vastag, hasítatlan). 3. Galyfa (5 cm.-ig). 4. Tuskóhágások.
Erdei fa, olyan fa, mely vagy saját faja egye- és gyökérfa.
Erdei feny (Pinits silvestris). Gesztes fa, durdeivel, vagy más fanemek társaságában erdket
alkot s amelyben a fásnövevény legerteljesebb vább szövettel igen gyantás, tehát egyúttal nas legtökéletesebb fejlödésü alakja van képviselve. gyon tartós is. Könnyen hasad és elég szilárd.
Az B. jellege, sajátossága az egyenesen és sok Alakját vízfólvétel v. elbocsátás folytán nem igen
esetben igen jelentékeny magasságra (35—50 m.) változtatja. E miatt ós tartóssága miatt épület-asznöv törzsben, mint az ágak s gallyak sokasága talosmunkákra ós vasúti talpfákra is nagyon beáltal képezett lombkorona hordozójában nyer ha- csült fa. Hazai iparosaink horovéfa néven használják. Hazánkban ebbl kevés és csak kevésbbó
tározott kifejezést. Tulajdonképeni erdei fanemek
a luc-, jegenye-, erdei-, fekete-, vörös- és havasi- jó minség terem. Ezidszerint a java az oszti'ák
V. cirbolyafeny, továbbá a bükk, a tölgyek, a k- alpesi tartományokból és Boszniából jön hozzánk.
ris, a juharok, a gyertyán, szil, hárs, nyir s az ége- L. még Feny.
Erdei fhasználat általában azerdfatermése,
rek, az alföldön az akácfa. L. Fa.
Erdei facsemeték. Az erdei fanemeknek er- minthogy a fa az erd fterménye. Jelenti továbbá
dsítés céljára szolgáló íiatal fácskái csemetéi. vm. faállomány vágható korában eredményez faMegkülönböztetjük a vadon tenyész s a mester- termését, megkülönböztetésül azon fatömegtl,
ségesen tenyésztett és nevelt B.-et. Az elsket melyet még annak növekvése közben az ú. n. gyémaghullás folytán erdei tisztásokon, nyiladéko- rítések V. áterdlések alkalmával nyernek (élkon, az erdk világosabb helyein, a vetvágások használat).
Erdei fühasználat. Mesterségesen ültetett fiaterületein találjuk, utóbbiakat pedig erdei csemetekertekbon és faiskolákban nevelik. A vadon tenyé- tal erdkben, a sorok között felverd fü óvatos
sz csemetékhez sorozhatjuk még az erdösített te- sarlózás útján nyerhet. Csak erteljes talajon
csemetéseibl kiszedhet csemetéket engedhet meg, többnyire megbízható erdmunluletek
kásoknak, kiknél a csemeték megsértésétl, kiis, ügy ezeket, mint a vadon tenyészöket újabban
már majdnem egészen kiszorították a nevelt cse- tépésétl nem kell tartani.
Erdei fülesbagoly, 1. Baglyok.
meték s legfeljebb csak csomós ültetésnél alkalmazErdei fürész, mindig a törzsek és ágak hossztatnak. Megkülönböztetjük azú. n. iskolázatlan és
átiskolázott csemetéket. Az elbbieket 1 éves ko- tengelyére merlegesen mködik és többnyire két,
rukig magcsemetéknek nevezik, különben legfel- ritkán egy munkás kezeli. Az E.-ek továbbá kivéjebb 3 éves korukig maradnak a csemetekertben. tel nélkül két irányú metszésre vannak berenAz átiskolázott csemeték többszörös
átültetés által erteljesebbekké, zömök törzsüekké s ersen fejlett gyökérzetüekké váhiak, 3—6 évig maradnak a faiskolában. A 2. m. magasságra ntt fácskáknak sulmng
a nevök; ilyeneket erdei ültetésre
már ritkábban használnak de utak
mellé fasornak, v. legelkre árnyékot adó fának, valamint fátlan legelöknek legel-erdvé való átalakításánál ilyenek is alkalmasak.
Lombfacsemetéket a kiültetés,
vagyis erdsítés alkalmával soljszor
a talaj színével egy magasságban
lemetszik (különösen sarj és középerd hézagai- dezve, azaz az E. mind a húzásnál, mind pedig a
nak pótlásánál) ezek az ú. n. csonkított csemMék. tolásnál még akkor is metsz, midn ezt csak e^y
munkás vezeti. A fogak e szerint részarányos
Erdei famagvak, 1. Erdei magvak.
Erdei faválasztékok. A ledöntött fákat a fa- alakúak és két dolgozó oldallal vagy éllel birnak.
vágók oly darabokra v. részekre osztják, melyek Küls kiállításra nézve ritkán egy-, többnyire két:

;

:

sr

;

—

Erdei galamb
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fogantjrusak ; a szerint pedig, amint a fogak csúcsai által képezett vonal egyenes v. íves. egyenes
és Íves élvonala frészeket lehet megktüönböztetni.

Az

elsók,

hova a közönséges

ácsfiirész (1.

is tartozik, a legrosszabbak, mert a munkást rendkívül fárasztják, minek folytán a munkaeredmény sokkal kisebb, mint a helyes elveken
alapuló íves (2. ábra) frészeké.

ábra)

Erdei galamb, 1. Galambfélék.
Erdei gyapot tnöv.), 1. FenyErdei gyom, az erdben tömegesen elforduló
f. dudva, mely a csemetéket elnyomja, v. az erdészeti miveleteket gátolja. Az E. eltávolítása gyomóvatos sarlózás v. kaszálás, kivételesen legeltetés útján történik. legeredményesebb
megsemmisítést végez az égetés, melyet azonban
lálás, kitópés.

—

Erdei kihágások

gyermekek száraára rokonintézmény a gyermeki üdülhelyekké: ós a szünidei gyermektele-

dett

;

pekkel. Az E. a gj'engélked, vérszegény, a rossz
táplálkozás és rossz lakás miatt fejldésükben
visszamaradt, de nem «beteg» gyermekeket veszik
fel. Az E. tehát szociálhigiénikus intézmény, de
míg az üdültelepen az oktatás mellékesen történik, az E.-ban rendszeresen végzik azt.
Az E.-ban az oktatás rendesen május 1-tl október végéig tart s ez id alatt a napokat reggeltl estig az erdben töltik. Iskolabarakkok ugyan
vannak, de a gyermekek többnyire a szabad ég
alatt vannak s legtöbb tárgyból az oktatást a szabadban kapják. Nagy szerepe van a tanításban a
kerti
ipari kézimunkának. A szabadban való
játékra szintén nagy gondot fordítanak. Az iskolabarakkon kívül el van látva az E. mosdó- és fürdházzal, gazdasági barakkal és fekv barakkal a
délutáni pihenés számára s a rossz idben való
tartózkodásra. Az E.-nak általában igen kedvez
hatását tapasztalják a gyermekeknek mind testi,
mind lelki fejldésére.
Az E. az erdei üdül g>-ermektelepek intézményébl fejldött. Az els
erdei telepet tuberkulotikus gyermekek számára a porosz vöröskereszt egj-esület létesítette 1902. Ennek jó eredményén felbuzdulva, a Bei linnel kapcsolatos Charlottenburg városa 1904. E.-t létesített azon beteges gjermekek számára, akik egészségük veszélye
nélkül nem járhatnak rendes iskolába. Charlottenburg példájára Németorezág és Anglia számos
nagy városa mellett szerveztek E.-kat. Magj'arországon az E.-k intézménye még nem terjedt el,
pedig a legels E.-t nem Németországban, hanem

^

csak veszélj-telen helyen szabad alkalmazni. Roszszul kezelt erdkben a cserjék számos nemei is jelentkeznek mint E., azok kevesbítése és kiirtása
tehát els lépés az erd jó kezelésére. Ide számítjuk
fképen a boróka, kökény, som, veresgyúrü. kutyabenge, kecskerágó, galagonya, ostorménfa.
lne, bodza, varjútövis és sóskafa nev cserjéket.
Némely kevésbbé értékes fanemek (fz, nyír,
nyár) fiatal korukban gyorsan növekednek s így
a lassúfej lödés értékes fanemeket túlszárnyalva
elnyomják, ezek az olyan erdterületeken, ahol a
lassan növ fanemeket akarjuk felnevelni erdvé,
szintén E.-nak tekinthetk és a záródás veszélyeztetése nélkül kevesbítendók vagy kiirtandók. mire
az áterdólés (1. Gyérítés) szolgáltat jó alkalmat.
Erdei gyümölcs, így nevezik rendesen az élvezhet bogyós gjümölcsöket, nevezetesen a
szamócát (földi epret), málnát, fekete és vörös
áfonyát, szedret, nemkülönben pedig a szelíd hazánkban, Pécsbányatelepen állították fel még a
gesztenye gyümölcsét Ls. melyek részint Mssen múlt század hetvenes éveiben. A német hatás
használtatnak fel. részint pedig befóz\e vagy lek- alatt állította fel Szombathelyen a aTuberkiüózis
várrá átalakítva, kereskedelmi cikket képeznek. Ellen Védekez Vasvármegyei Egyestlleto 1908.

üdí

Ezen és még más E.-öket még szesz- és ecetgyár- a második E.-t munkásoknak tuberkulózisra hajtásra, enni való olaj készítésre stb.-re is hasz- lamos gyermekei számára. Szervezete megegyenálják. Szeszt a borókamagból, tölgymakkból, zik a charlottenburgi iskoláéval. V. ö. Tas József,
vadgesztenyébl, vadcseresznyébl, vadkörtéböl,
a vadalmából, a fekete áfonya, málna és bodza
gyümölcsébl égetnek, melyek közül némelyek
jeles ecetet is szolgáltatnak. Enni való olajat a
bükk-, mogyoró- és hársfa magja ad. Nagyban
csak a bkkmagból szoktak olajat készíteni. Olajtartahna 18— 25»'o- Az E.-ökhöz
tágabb értelemben véve
számítjuk továbbá összes honi

—

—

fanemeink magját is. melyek részint erdsítési
célokra, részint, mint pl. a tölgy- és bkkmakk, sertéseink hízlalására szolgálnak. A tölgymakkot
ezenkívül pótkávé készítésére,

megrölve pedig a

szarvasmarha és tyiikok etetésére is használják.
Erdei haMonvételek, 1. Erdei föhasználat és
Erdei mellékhasználatok.
Erdei hitbizomány, olyan rendelkezés, melynél fogva valamely leltár mellett kezelt erdbirtok,
minden jövend vagy legalább több nemzedékre,
a király különös engedélyével valamely család elidegeníthetetlen jószágának nyilvánhtatik. Az
ilyen hitbizományi erdk az erdtörvény 17. §-a
alapján gazdasági rendszeres üzemterv szerint
kezelendók. L. Hitbizomány és Kincstári erdk.
Erdei iskola olyan iskola, amelyet rendesen
nagy városok erdkben állítanak fel elcsenevésze-

A

(Népmvelés 4. köt.) BaÜber Waldschulen tmd Walderholungs-

charlottenburgi E.

ginsky

A.,

;

státten (Zeitschrift für Pádagogische Psychologie,
Berlin).
Erdei istenek, 1. Faunusok, ln. Szatírok és

Silvanus.
Erdei kártételek,

1. Erdei kihágások.
Erdei kihágási biróságok. 1. Erdei kihágások.
Erdei kihágások, azok a cselekmények, amelyeket az erdtörvény (1879. XXXI. t.-c.) E.-nak
minsít. Ezek három csoportra oszlanak 1 Erdei
lopás, ei-dei élfának, levágott, de fel nem dolgozott fának, valamint mindenféle erdei terméknek
:

.

ellopása. 2. í;/-í?eiA-«;'/efefóA-. jogtalan legeltetés,
valamint állatnak idegen erdbe való jogtalan behajtása, élfának,levé^ott fának, erdei mnek, esz-

köznek megrongálása, jogtalan foldhordás stb. Az
1. és 2. pont alatt említett cselekmények azonban
csak akkor E., ha lopás esetében a lopott dolog értéke — a külön kár beszámítása nélkül — károsítás
esetében pedig az okozott kár összege 60 K-t nem
halad meg. Ha a lopott dolog értéke v. a kár 60
K-t meghalad, a cselekmény vétség, esetleg bn,

Ha a lopott dolog értéke nem is halad meg
K-t, de olyan körülmények vannak, melyeknél

tett.

60

Erdei kisajátítási

—

Jog:
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fogva a lopás a büntet törvények szerint, tekintet
nélkül a lopott dolog értékére, bntett, az erdei
lopás is bntett. 3. Veszélyes cselekmények és
mulasztások, a törvényben részletesen felsorolt
cselekmények, mint ttízgerjesztés, jogosulatlan
mész- és szénégetés, gödörásás, tilos úton járás
stb. Az B.-ra is a kihágási törvény általános rendelkezései nyernek alkalmazást, de sok módosítással. Nevezetesen az eltulajdonított dolog értékének és a kártérítési összegnek, valamint a
hajtópénznek megállapítása a közigazgatási bizottságok által ö'&s,zQéi\\iio\,t érték- és árszabályzat
szerint történik a pénzbüntetés összege rendszerint az okozott kár összegének hányada E.-nál
a pénzbüntetés behajthatatlansága esetében alkalmazandó elzárás tíz napnál hosszabb ideig nem
tarthat stb. Az E. felett a bíráskodást a rendri
büntet bíróságok gyakorolják, de ha a megtérítend érték és kár v. a követelt kártérítés v. kárdíj 40 K értéket nem haladt meg, a feljelentést a
községi bíróságnál is meg lehet tenni és ebben
az esetben a bíráskodást az gyakorolja, de az
ennek határozatával meg nem eléged fél 15 nap
alatt az ügynek a fszolgabíróhoz terjesztését
;

;

kérheti.

—

Erdei növényzet

gése az erdtörvény értelmében büntetend cselekmény.
Erdei lopás, 1. Erdei kihágások.
Erdei magvak. Az erdei fákon term magvakat az illet fanemek szaporítására, vagyis vetésre, takannányozásra, nevezetesen hizlalásra v.
ipari feldolgozásra, pl. olajütésre lehet használni.

A

vetésre használandó magnak mindenekeltt
egészségesnek, teljesen érettnek és csiraképesnek
kell lennie. A legtöbb E. sszel, nevezetesen október hó elején érik, vannak azonban korábban érk
is, pl. a szüfa magva, mely már májusban érett. Az
érett mag összeszedése és további kezelése annak
természetétl függ. A mag beszerzése akként történhetik, hogy a fára másznak s azt az ágakról szedik le más fanemnél a földre hullott magot, pl.
a tölgy- és a bükkmakkot összeszedik. Az E. kezelése és elkészítése magpergei intézeteknek nevezett vállalatokban szokott történni. Ilyenek hazánkban Zalaegerszegen és Körmendén vannak.
Házi szükséglet fedezése céljából a kincstári erdhatóságok közül is több rendelkezik ily magfej tkkel vagy magpergotkkel, mint pl. a beszterczebányai erdígazgatóság, a zsarnóczai erdhiva;

tal stb.

Erdei

Erdei mellékhasználatok tárgyát a fa kikisajátítási jog, a kopár területek
befásítására alakult erdösítö társulatoknak az vételével az erdnek mindazon anyaga képezi,
erdtörvény 174. §-ában megadott az a jog, hogy mely valamely célra felhasználható s értékesíthet.
a beerdsítendö kopár területeket a magánbírto- Az erdben a fán kíviü még elforduló és haszkosokt<31 kisajátítás útján megszerezhetik. A ma- nosítható anyagok igen különfélék és nagyon kügánbirtokos V. jogutódja azonban jogosítva van a lönböz, a körülmények által sokféleképen módobeerdsítés befejezését követ év els napjától sított értékkel bimak, amiért is majd több, majd
számított 6 év alatt a kisajátított és beerdsített kevesebb figyelmet érdemelnek. Ezek közül a
területet a kisajátítási ár és a beerdsítési költsé- mezgazdaságot gyámolítják: az erdei legel, .a
használata, a lombtakarmány, a makkoltatás,
kamattal leend megtérítés mellett 10
geknek
évi törlesztéssel visszaváltani. Ugyancsak az az erdei alom gyjtése, mezgazdasági növényekerdtörvény alapján engedélyezik a kisajátítási jo- nek a vágásokban való termesztése. Leginkább
got a tutajozás és faúsztatás céljából s-:ükséges ipari célokra szolgálnak a cserz anyagok, a terfolyó- és patakszabályozások v. másnem vízópít- pentínnyerés, az erdei gyümölcsök, a tzegnyerés,
mények végrehajtására v. az úsztatott- v. tuta- a k- és földbányák. Egyéb B.-l tárgyak a vajozott fának a gereblyéknél való kifogására és el- dászat, halászat, stb.
Erdei meztelen csiga, 1. Árion.
helyezésére szükséges területek megszerzésére
Erdei napló. Az 1879. évi erdtörvény 41. §-a
(198. §.)
Erdei köztesmívelés, 1. Mezgazdasági el- és értelmében az erdbirtokosok fölesketett erdrei
a földmívelésügyi miniszter által meghatározott
közteshasználat.
Erdei kutya (Idicyon, áiiat), a kutya-félék (1. minta szerint erdei rovatos naplót kötelesek ve0.) egyik neme, melybe rókanagyságú, alacsony zetni, melybe a felügyeletükre bízott erdteiiüelábú, rövid farkú s mindössze 38 fogú kutyák ten elkövetett minden erdei kihágást bejegyeztartoznak. Mindössze egy él faja a közönséges nek. Bvebben a földmívelésügyi miniszter 1880.
B. (I. venat'icus Lund.) ismeretes
Guyana és évi 24,931 sz. utasítása intézkedik.
Erdei növényzet. Egyrészt a szövetkezetté
Brazília serdiben honos 60 cm. hosszú bundája hosszúszr, vörösesbarna éjjel megy zsák- (erdformáció) egyesül fákból, másrészt az ezek
árnyékában tenyész aljnövényzetbl áll. A sarmánya után.
Erdei legeltetés. Erdei mellékhaszonvétel, kok felé az erdhatár szabja meg elterjedésüamely különösen Magyarországon, ahol a népies ket, mely az északi félgömbön a 10 C. fokú júliusi
állattenyésztés még sok helyen az E.-re támasz- izotermával esik össze. Ezt északra már csak cserkodik, az erdgazdaságra felette káros, anélkül, jévé satnyult fák lépik át, mint a Juniperus nana,
hogy az állattenyésztésre nézve oly jelentséggel Bettda nana, törpefüzek és mások. A déli félbírna, amelyet neki tulajdonítani szoktak. Azért az gömbön Dél-Amerika legdélibb részén mintegy
E. csak bizonyos korlátok között engedtetik meg, 46" déli szélesség alatt az uralkodó örökzöld fákat lassankint cserjés szövetkezetek (bozótfort. i. annak az erd fiatal korában, amikor az a
legtöbb kárral jár, sarjerdkben 5
10, szálerdk- máció) váltják fel. Míg a sarkok felé az alacsony
ben 15 25 évig szünetelnie kell, úgyszintén a hmérséklet és a rövid tenyészeti id, addig az
vágatás eltt is 5 10 évig, ha az erd természe- egyenlít felé egy sivatagi öv szabja meg az E.
tes úton újítandó fel. Az erd tehát legeltetési határát, mely csapadékliiányával, nagy hmérel- és utótilalom alá kerül, amelynek megsze- sékletével és szárazságával tnik ki. E két határ
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Erdei pinty

között a klímaviszonyoknak megfelelen háromövet lehet északról dél felé megkülönböztetni
a tlevelek, a lombhullat<i fák és az örökzöld

féle

fás

övét. A déli félgömbön a lombhulfák öve nem olyan kifejezett, mint az északin,

növények

lató

Erdei szalonka
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az örökzöld fás növények csaknem kizárólag
uralkodnak. Észak-Amerikában domborzati viszonyainál fogva a szélességi kör irányában egy
itt

atlantikus és egy paciíikus (csendes-tengeri) erdövet lehet megkülönböztetiii, a kett között pedig
a prairiek végtelen fütérsége teiül el. L. Erd-

hossza 9 cm., a fark hossza 7'5 cm. Hazánkban,
erdkben és ligetekben mindenütt található azonfelül elfordul egész Európában és Közép-Ázsiában. A tavasz egyik els dalosa. Olajos magvakkal él, tavasszal a hernyókat is pusztítja. Szép,
zuzmóval kibélelt fészket készít. Hozzánk igen
korán tavasszal érkezik s kés sszel távozik
;

egyesek enyhébb télen néha át is telelnek.
Erdei pisztráng, 1. Pisztráng.
Erdei pocok (Evotomys glareolus Schreb.), L
Pocokfélek.

Erdei pnszpáng v. földi borostyán (növ.), 1. Vinca.
Erdei rovarok (Jcét színes képmelléklettel).
három övet magas hegyeken egymás fölé helyezked régiók alakjában találjuk Közvetetlenül hasznosnak mondható E.-ról alig
meg. A hegység lábát természetesen olyan erd lehet beszélni közvetve hasznot hajtkrl már
borítja, melyet a környez klima megenged. A igen. Ezek elssorban a ragadozó természetek,
közép- és déleurópai hegységekben az örökzöld melyek t. i. fejldésük bizonyos szakában (lárva)
fás növények, a szelíd gesztenyével együtt 800— vagy egész életükön át egyéb, kártev rovarokvidék.
Az említett

;

900 m., a lombos erdk 800—1800 m., a tlevelek 1200—2400 m.-nyi magassági övekben
találják meg a nekik megfelel klímaviszonyokat.
A tlevelek fels erdhatára fölött változó magasságig rendesen még törpefeny-régió (Pinus
montana) következik.
Amerika atlantikus erdteraletén 66 fanem
155 fajjal, Kelet-Ázsiában ugyanannyi nem 168
fajjal, Európában ellenben csak 33 nem 85 fajjal
található. A geológiai harmadkor miocén idszakában azonban Európában is számos olyan génusz volt képviselve, mely ma csak Észak-Amerikában vagy Kelet-Ázsiában van meg, nálunk
csak ültetve, mint aMaffnolía, Liriodendron, Asimina, Neffundo, Gledifáchia,Éobinia, Kyssa, Liqnidambár, Ginkgo stb. A harmadkorra bekövetkezettjégkorszak, mely Európa legnagyobb részét
jégtakaró alá vonta, e génuszok faj aít kipusztította,
Amerikában ellenben, ahol a hegységek a délkör
irányában terjeszkednek ki, s a -iO" északi szélességig lenyomuló jégárak idején a dél felé vándorló atlantikus flórának nem állták útját, a fajok
kedvez körülmények közé kerülvén, a jégárak
után is fennmaradtak. Különben erdeink összes
elemei a harmadkorban vagy már a krétakorban
mind megvoltak s mostani természetes elterjedésük a jégkorszak eltti és utáni vándorlás ered-

ménye.

Az északi és déli sivatagi öv között, az egyenlít két oldalán a tropikus erd terül el, melyet a
két sivatagi öv felé egy-egy füv-es öv határol.
Léte a trópusok forróságához és nagy csapadékmennyiségéhez van kötve. Ennek elemei is meg
voltak már a krétakorban, az egész föld felületén
el voltak teijedve, így a sarkvidéken is, ahol
(Grönlandban) krétakori pálmák és a kenyérfa
(Artocarpus) egészen kétségtelen maradványait
fedezték fel. A jégkorszak következtében mai elterjedésükre szorultak.
Az irodalmat 1. Dendro-

—

logia alatt.

kal táplálkoznak. Sokkal fontosabb azonban az
ú. n. élsköd rovarok szerepe, melyek leginkább
a különféle lárvákban és bábokban, ritkábban petékben és fejlett rovarokban élnek. Az E. kártétele szoros összefüggésben van az illet növény
egészségi állapotával és nedváramlási viszonyaival; teljesen egészséges növényeket rendesen
nem bántanak. Nagy befolyással van továbbá a
kár nagyságára magnak a rovarnak faja és élettani viszonyai, az évszak, az idjárási, talaj, erd-

üzemi viszonyok, a fának magának neme, kora
stb. is.

A

mellékelt két tábla tartalma

Fenybagolylepke (Trachea piniperda) her-

I. 1.

nyóval és bábbal. 2. Bkkfaszövlepke (Dasychira
pudibunda) hernyóval és bábbal. 3. Fenyaraszoló
(Fidonia piniaria) hím és nstény hernyó ós báb.
4. Búesús pille (Cnethocampa processionea), hernyó és báb, hím, gubó. 5. Apácalepke (Ocneria
[Liparis] monaeha), tojáscsomó, fiatal hernyók,
hernyó, bábok és hím pille fakérgen balra külön
nstény pille. 6. Fenypohók (Gastropacha [Lasioeampa] pini), tojáscsomó, hernyó, báb átmetszett
gubóban és nsténylepke. 7. Sárga fenyilonca
(Tortrix [Retinia] Bouoliana), pille, hernyó fenyhajtásban. 8. Tölgyfa sodrópille (Tortrix viridana),
;

;

pie

és hernyó.

Nagy fenyháncsszú (Hylesinus piniperda),
bogár, lárva, báb és megtámadott hajtásvóg. Boszú
gár és lárva term. nagyságban is. 2.
(Bostrychus typographus), bogár, báb és lárva
bogár s lárva terra. nagyságban is. 3. A betz szú
rágása az anyajárat párosod ó-kamarával, ebbl
kiindulva, jobbra-balra a folyton szélesbed lárvajáratok végükön bábbölcskkel s bábokkal.Term.
nagyságban. 4. Njirháncobogár (Scolytus destructoi) bábbal. Bogár term. nagyságban is. 5. A
nyírháncsbogár rágása, természetes nagyságban.
6'Bkkfaormányos bogár (Orchestes fagi). 7. Nagy
feny orraányos bogár (Hylobius abietis) lárvával és bábbal. 8. Bkkfa-díszbogár (Agrilus viridis). 9. Cserebogár (Melolontha vulgáris) tojásokkal, pajorral és bábhal. 10. Szurkos fenyöbogár
(Pissodos notatus) bábbal és fenyötörzs a bábüregek végeivel s lárvalyukakkal utóbbi természeII. 1

.

Betz

;

Erdei pinty (Frín^üla coelébs L.), a vorébalkatú éneklók (Passenfarmes) rendjébe, a pintyfélék (Fringillidae) családjába tartozó madárfaj.
Verébnagyságá. A hím feje fölül és nyaka hátul
palakék, háta bamásszürke, melle és begye vörös, tes nagyságban.
szárnyain sárga és fehérszín szalag húzódik át.
Erdei szalonka (Scolopax rusticola L.), a LileA nstény szürkés hasa vörösesszürke. Els evozó- alakuak (Charadriformes) rendjébe, a szalonkatolla rövidebb mint a 4. Hossza 165 cm., a szárny- félék (Scolopacidae) családjába tartozó raadárfaj.
;

;

—

Erdei szellemek
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Hííti rozsdavörös, sötétebb és világosabb foltokkal tarkázva, hasa szürkéssárga, sötétbarna haránt, habos vonalakkal, farktollai fölül szürkék,
alul ezüstfehérek, csóró és lábai barnásszürkék.

megváltás tárgyai voltak. Ezek az E. az 1871.
XXXI. t.-c.-ben elrendelt megváltás v. erdörendezés folytán ma már nagyobbára megszntek. Jogügyletekkel azonban B. ma is megállapíthatók, az

Fogolynagyságú, 36 cm. nagy, szárnyhossza 21 erdtörvény 178. §-a maga is állapít meg ily
cm., farkhossza 9 cm. Egész Európában és északi szolgalmat, azt t. i., hogy minden földbirtokos telÁzsiában, télen Dói-Európában ós Dél-Ázsiában jes kártalanítás mellett tartozik megengedni, hogy
található leginkább az északi tájakon költ, de a idegen erdei termékek a földjén v. magánútjain
mérsékelt égöv magashegységeiben is költ. Ned- átszállítassanak, ha azok az erdbl különben v.
között rakja fészkét fér- éppen nem v. csak tetemesen nagyobb költséggel
ves erdkben, moha ós
gekkel, bogarakkal és csigákkal táplálkozik. Ha- lennének elhordhatók.
Erdei tüz, 1. Erdégés.
zánkban tavasszal, márciusban és sszel, októberErdei tyúkok, i. Fajdfélék.
ben ós novemberben szokott átvonulni egyes
Erdei útépítés. Az erdei úthálózatnál (1. o.) emp'éldánya alkalmas helyeken át is telel magas
hegységeinkben nyáron is elvétve elfordul és lített utaknál a földmunkát az általános szabákölt. ízletes húsáért és csemegéül használt bél- lyok szerint végzik a földmunkára következ további felszerelések szerint azonban müutakat,
tartalmáért vadásszák.
Erdei szellemek. A régi korbeli erdökultusz knyommal épített utakat, földutakat és fával
maradványát azon néphiedelembeu találjuk, mely hordott utakat különböztetnek meg. A iiiüutak
az erdt különféle képzeleti lényekkel népesíti lehetnek ismét alapozott v. csak makadámozott
be, majd óriási, majd törpe alakot tulajdonítván
nekik. A pogány istenek, kiknek erdkben áldoztak, a kereszténység befolyása alatt B.-ké alakultak át, kik az erdben kóborló embert gyakran
megsegítik, de gyakran bajt és szerencsétlenséget
;

f

;

;

;

;

B

néphiedelem fleg Közép-Európa
A muszkák Ljesije, a
1. ábra. Köuyommal épített út.
csehek Lesny panny, a németek Holz- v. Waldleute, Fangen, sálige Fraulein, a román népek
Enguán, Diale, a dánok BUkoner, a svélok Skog- utak. Ezen szerkezettel bírnak az erdei futak. A
nufar, a délszlávok Vilák, a cigányok Kesályi, knyommal épített utak a mú- és a földutak köDzsiuklánus stb. név alatt ismerik az B.-et.Ugyan- zött állanak. Ezen elnyös szerkezet (1. ábra)
ilyen a kalotaszegi magyar néphitben a vad öreg azonban csak kv?skeny utakon alkalmazható, mejc
név alatt ismeretes, amely a magyár és székely néphitben erdei
csoda név alatt is elfordul. Ide
valók meséink /an?/öyó'i, kömor-

okoznak neki.

népeinél vau kifejldve.

zsolói, h€gyhengergeti,ki]í óriási

ervel és alakkal

birva, a mesehiedel-

2.

ábra. Dorong-út.

hsnek segítenek. A nép

mében a «mohosság» rendesen az erdei szellemek
különös tulajdonsága. Mohos a német «Moosfráulein» s a finn nép sötótszakálu erdei örege,
Tapio, lombföveget és mohködmönt visel. Ilyen
öltönyben jár a flnn hatalmas
erdei szellem, a Retimo is, és
társa Lieckö, ki csalóka képekkel mind mélyebbre csalja az erdbe az eltéved embert. Csalóka
képekkel ingerl és az erdben
eltéveszt tulajdonsággal bir az
oláh Náluca is s a vele rokon
Mama padura (erdanya). V. ö.
Ipolyi, Magyar mitológia (Pest
1854); Wlislocki, VoYksglauhe u. rel. Brauch d.
Magy. (Münster 1894); u. a., Aus dem Volksleben d. Magv. (München 1893) u. a., Volksbrauch
und VolksgL d. Siebenb. Sachsen (Berlin 1893).
Erdei szénégetés, 1. Szénégetés.
Erdei szolgalmak, tulajdonképen az erdkre
vonatkozó telki v. szemé yes szolgalmak (1. Szolgalom). E.-nak nevezik különösen a régi úrbéreseket a földesúr erdejében megilletett erdei haszonélvezeteket, mint faizás, makkoltatás, gubacs
és erdei gyümölcs-szedés, legeltetés, stb., amelyek
az úrbéri telM állományon kívül állottak és külön
;

lyeken a kocsik mindig ugyanazon kerékvágásban járnak. A földutakat nem látják el ktesttel.
A fával burkolt utakat ott használják, ahol az útnak egyes részletei igen lágy, semlyékes, mocsá-

3.

ábra. Rözse-út.

ros talajon vagy lápos helyeken haladnak, melyeket nem lehet kiszárítani és hol a burkolat a lágy
talajban elsülyedne. A használt faválaszték és
szerkezet szerint megkülönböztetünk dorong- és

rzseutakat. A dorongutaknál (2. ábra) a fa-alapzaton (a) feküsznek szorosan egymás mellett a
10—12 cm. vastag hidlásfák (b), melyek végeiken
rudaklíal (r) leszoi'íttatnak.
zetét a 3. ábra mutatja.

A rzseutak

szerke-

Erdei úthálózat. Erdei utak elre megállapíalapján épülnek, mely terv valamely

tott terv

erdgondnokság vagy

erdötest összes útvonalait

—

Erdei Üdülhelyek

Erdei vasutak
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sere 1900 óta Németországban több erdei üdülhely készült. Vannak férfiak,
és gyermekek
részére berendezettek, vannak olyanok, melyeket
csak nappal keresnek fel az üdülk, mások állandó
ott tartózkodásra valók, A gyermekeket a barak-

egy hálóban egyesíti. Megkülönböztetünk erdei
futakat, ineUékuiakat. vontató-, cstisztató- és
kéziszán-utakat. A futak lehetleg az erdók közepén vezettetnek keresztül s végül ország-, vMvagy vasutakra nyílnak. A ineüékutak a fútról
:

nk

1. ibra. Kett(S8 erdei hasábfa-szállitó kocsi.

különböz irányban ágaznak el és az egyes erdrészek fatermésének kiszállítását közvetítik. A
vontatóutak a hegyoldalakat tárják fel. A csúsztatóutak szálfák leesúsztatására szolgálnak és
szintén a hegyoldalakon haladnak. A kéziszán-

t.

ábra. Kettte erdei kocsi

kokban, vagy a szabad ég alatt rendszeres oktatásban részesítik (L Eréi iskola). Egy-egy kúrázó, a legröbbje rekonválescens, vérszegény,
kimerült stb., átLag ^ hétig élvezi az intézmény
áldásait.

onós fékkel fatönsek

a tzifának havon és emberek által vezetett
kéziszánon való kiszállítására szolgálnak. L. még
«f<ífc

Erdei útépífé.s
Erdei üdülhelyek. Erdben fekv barakkok,
fürdberendezések, heverktirához való dolgok
nagy városok közelében üdülésre szoruló szegényebb lakosság részére. Becher kezdeményezé-

|

i

sdtUitisára.

Erdei vasutak. Szállítható, keskenyvágányú
^sntak, melyeket erdk letarolá-sa alkalmával a
ledöntött fák elszállítására hasznáhiak. 060, 0-75
és 1-0 m. nyomtávolsággal készülnek, kézi-, ló-,
gz- vagy villamos er re berendezett üzemmel.
Mintán rendesen hegylejtkön, szkebb oldalvölgyekben épülnek, helyenként igen nagy 30

Erdei vízépftmények
öO^/oo esésben feküsznek.

Érdekszféra
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A

megterhelt kocsik

saját súlyuknál fogva, fékezve haladnak lefelé.

A

vonóer csak

az üres kocsiknak felfelé való vontatására szolgál. A járómvek különleges szerkezetek és a leghosszabb szálfák és hasábfák szállítására is alkalmasak. A leggyakrabban használt
kocsik formája az 1. és 2. ábrán (585. old.) látható. E. építésére vonatkozó adatokat 1. Keskeny-

vágányú vasutak alatt.
Erdei vízépitmények.

A fának vízen való
akár úsztatás, akár pedig tutajozás
útján történjék, mindenekeltt feltételezi az e
oélra felhasználandó patakok s folyók szabályozászállítása,

sát. E mveletet az általános vízépítészettan szabályai szerint hajtják végre s ugyanazon
nyernek alkalmazást, csakhogy lehet egyszer,
olcsó és a helyi viszonyoknak, valamint a különleges célnak megfelel kivitelben. Ezenkívül
szükségesek a vízhiány elhárítását célzó
és berendezések, milyenek a bukógátak, zsilipek,
duzzasztók, úsztató-csatornák, gyjt- és táplálócsatornák, vízgyjtk. Végre az úsztatás természete a gerebek (1. o.) építését teszi szükségessé,
a tutajozás pedig a beköt- és kifogóhelyek berendezését nem nélkülözheti.
Érdek (észt.). Kant szerint, ki a már korábban
egyeseknél felhangzó ilyen nézeteket tudományos
rendszerének alapjává tette, az B. az esztétikától
idegen. A szép É. nélkül tetszik. Ezóta, bár nem
ellenvélemény nélkül, általánosnak tekinthet az
a felfogás, hogy bármin reális É.-nek belejátszása az esztétikai ítélet tisztaságát veszélyezteti.
Az esztétika köre a tiszta szemlélet világára szorítkozik. Ez nem jelentheti azt, hogy a szép iránt
érdekldünk, tehát közömbösek vagyunk, hanem
csak azt, hogy az É. és É.-ldés ideális.
É. (lat. inieresse, id quod interest), a jogi

mvek

mvek

m-

Erdekek összhangja, az ellentétesnek látszó
gazdasági érdekek összeegyeztetése. Több nemzetgazdasági író, különösen a fiziokraták, Ricardo
és Malthusnak az emberi nyomorúság kiirthatlanságáról hirdetett tanával szemben az É. alapján keresték a gazdasági életproblémáinak megoldását: az összesség és az egyén érdekének,
az erkölcsnek és a nemzetgazdaságnak, a tke és
munka érdekének, a mezgazdasági és kereskedelmi érdekeknek kiegyeztetését.
Érdekeltség. É.-e bírónak 1. Birói érdekeltség
és Bírósági személyek kizárása ; É.-e tanúnak,
szakértnek, 1. Tanú, /SfeaA'e'ríó'.É.v. érdekcsoport:
közös érdek, pl. víz elleni védelem céljából egyesült személyek összessége.
Érdekelt segédék(Komisinteresse), oly kereskedelmi alkalmazottak, akik rendes fizetésükön
felül az üzlet tiszta nyereségében is részesülnek
bizonyos százalékos arányban. Az ilyen segédek
az üzlet vezetésébe bele nem folyhatnak, hacsak
nem cégvezeti minségben szerepelnek az üzletben. Az ily segédek ugyan jogosultak arra, hogy
az üzlet könyvelésébe betekintést nyerjenek és
annak mérlegét felülvizsgálják, de velük szemben
a fnök elszámolási kötelezettséget nem vállal. A
haszonban való részesedés az alkalmazotti minsóffet

nem

tangálja.

Érdekes, érdekfeszít (észt.), általában az, a mi
figyelmünket ós érdekldésünket magára vonja
leköti. A szó azonban rendesen nem bels és igazi
esztétikai értékeknek jelzje szokott lenni. Az B
inkább kíváncsiságunkat tartja ébren, szellemes
ségével, találékonyságával mulattat, újságával
szokatlanságával, feltn voltával, bonyolult szö
vesével, merész fordulataival lep meg s ;i szerepl
személyek sorsának alakulásával részvétet, szorongó aggodalmat, félelmet kelt az olvasóban v.
nézben. Az É. legtöbbször számításon alapszik s
ilyenkor az igazi költi hatástól különbözik. Az
érdekfeszítnek ellentétele az érdektelen, mely
iránt közömbösek vagyunk.

nyelvben a valóságos vagyoncsökkenés (felmerült kár) és az elmaradt nyereség együttvéve, azaz
a különbség a károsult meglév vagyona s a között a vagyon között, amely az övé lenne, ha a
Érdekképviselet, az a testület, amely bizonyos
kárt okozó esemény elmai-adt volna. A magyar
általános polgári törvénykönyv tervezete szerint társadalmi osztályhoz, vagy foglalkozási ághoz
az uralkodó kártérítési tannal egye- tartozókból alakulva, ezek külön érdekének vé(1138. §.)
zen
az, aki másnak kártérítéssel tartozik, tel- delmét tzi ki célul. Ilyen a mezgazdasági érjes érdekét köteles helyreállítani, azaz valóságos dekek képviselete szempontjából pl. az Országos
Magyar Gazdasági Egyesület (Omge), a kereskedi
vagyoncsökkenését és elmaradt nyereségét.
Érdekbevallás. A vasúti árúfuvarozásra vonat- érdekek képviseletére: az Országos Magyar kereskozó nemzetközi egyezmény (1892. XXV. t.-c.) kedelmi egyesülés (Omke) stb. Törvény által léte6. és 38. cikkeiben és a vasúti üzletszabályzat sített É. az ügyvédi kamara, a közjegyzi ka92. §-ában foglaltak értelmében a feladó a vasúti mara, kereskedelmi és iparkamara, az ipartestület
szállítmányoknál bevallhatja pénzértékben azt az stb. L. Erdek^olitika.
érdekét, mely a szállításhoz fzdik. Az É.-nak
Erdekpolitika névvel jelölik azt a politikát,
az a jelentsége, hogy ha valamely vasúti szállít- melynek célja nem a közérdek, hanem a kormánymánynál B. történt, a fuvarozási határid túllé- zóknak, vagy egyes osztályoknak külön érdeke.
pése esetén a bevallott összeg erejéig követelhet Csak akkor lehet szó É.-ról, ha az érdekképvimegtérítés. Az árú elvesztése, hiánya v. megsé- selet egyoldalúan a többi érdek rovására érvérülése esetében pedig a kereskedelmi érték meg- nyesül, ha a kormányzást irányító testület vagy
térítésén felül a felmerült további kár megtérí- hatóság nem áll az érdekképviseletek fölött, nem
tését is lehet követelni a bevallott összeg erejéig. egyesíti azokat magában, hanem önmaga is tiszA szállítási érdeket kifejez összeget a fuvarlevm tán egy külön érdeknek szolgál.
arra rendelt rovatába betkkel kell beírni s a
Érdekszféra (ném. InteressenspMre, Hinterbevallásért a díjszabásban megállapított illetéket land) alatt olyan területet értünk, amelynek
kell fizetni, mely a bevallott összeg magasságának megszállását valamely európai állam, tekintettel
és szállítás távolságának megfelelleg egységes arra, hogy valamely gyarmata azzal határos, maalapon kisebb-nagyobb összeget tesz ki.
gának szerzdésileg biztosítja. így a Némethire-

—

—

•

—
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szerzdéseknek neve, amely E. lakói közül ránk szállt. Herodotos
korában és az utána következ századokban is
trák eredet népek lakták egésgen a Tiszáig, míg
azon túl s fkép a Dunától Ny.-ra kelta népek ta-

európai államokkal, tekintettel az afrikai német
birtokokra.
Erdey.adók. Modms-Fimnevm. ogulini j.-ban,
u. p. és u. t. Gene(1900) 1408 horvát-szerb lak.
;

—

nyáztak.

E

kelta törzseknek történetileg isme-

nagy vándorlása kelet felé (IV. és III. sz.
az unió törvényes kimondása Kr. e.), úgy látszik, E.-t is érintette, mert ettl
Erdély. E. ma
geográfiai foga- fogva új népnevek merülnek fi az egj'kori agaés ismételt megersítése után
lom, amelyet azonban gazdag és hosszú múlt po- tirszok helyén. Ezek is trák eredetek, de az AlDuna jobb oldaláról költöztek át a kelta népözön
litikai tartalommal tölt meg.
ralski stol.

retes

—

—

E. történeti individualitása csak attól kezdve továbbvonulása után. Egy ideig vegyesen fordul
alakulhat meg, ahogy a Kárpátok nagy meden- el a géta és dák nép neve utóbb a dákok lépnek
céjét egy nép — a ma- eltérbe s a Kr. e. században már oly hatalmasak,
gyar — tölti be a maga hogy Burviszta nev fejedelmük a Kárpátoktól a
politikai uralmával. Fontusig érezteti hatalmát.Mikor a rómaiak leigázEleinte vég^^déke az ták a dunamelléki keltákat s a Duna-Dráva-Száva
anyaállamnak, majd közén megalakult a rómaiak Pannónia provinciája
független fejedelem- (Kr. u. I. sz. elején), ennek kelet fell a dákok volséggé alakul s ennek tak leghatalmasabb és leg\'eszedelmesebb szomrövid ragj'ogása után szédjai. Nem is lehettek a római határok a Duna
a korona tartományá- mentén mindaddig biztosságban, mig a hatalmas
vá sülyed alá. Mint Trajamis császár (Kr. u. a II. sz. elején) a dákokat
ilyet emeli fel s öleli le nem igázta, Decebal nev királyuk eleste után
keblére az anyaor- birodahnukatmegnemsemmisítette, ennek helyén
szág, hogy az si, ren- a Dáciának nevezett új provinciát nem szervezte
di kiváltságok elkü- (1. Dácia). így váltotta föl a dákok uralmát a római
lönít soi-ompóit ösz- uralom s Dácia másfél századnál tovább volt a róBrdélf címere.
szetörve, egyesüljön mai birodalom elvédé a Pontus vidéke fell elvele. Figyelmet érde- tör barbárok ellenében.
mel, hogy E. soha, még a fejedelemség legfényeA római fegyverek nyomában s azok uralma
sebb napjaiban sem szakadt el egészen Szent alatt megindult a kolonizáció az új provinciában.
István koronájától; sót midn függetlensége a A E.-i felföldön nagyobb számú rhelyek és vátetpontra hágott, összeköttetései az anyaország- rosok nevei maradtak ránk. A letelepült új lakosgal éppen akkor voltak a legbensbbek s hatása az ság müvelés alá fogta a sóaknákat, az aranybányáanyaországra ekkor nyilatkozott meg legerseb- kat, földet mvelt, ipart iizött, kereskedett; Róma
ben és legjótékonyabban.
állami, községi, társadalmi, vallási intézményei
E.-nek az Al-Duna síkságával és az itt alakult és szokásai is gyökeret kezdtek már ereszteni az
országokkal való összeköttetései sem kicsinyelhe- idegen földben, mikor a Hl. sz. második felében
tk. Az innen fenyeget népáradatek támadásai hirtelen vége szakad a római világnak E. hegyei
adtak léteit E. kolonizációjának, fontosságot ma- között. A Pontus mellékén lakó gótok a III. sz.
gának a végvidéknek, utbb alapot éá táplálékot eleje óta mind srbben és veszedelmesebben fehatalma kifejtésének. Az al-dunai oláh vajdasá- nyegetik a birodalom keleti határait, fképen
gok megalakulása innen E.-bl éá ennek magyar Dáciát és Moesiát. Aurelianus császár, hogy megszomszédságából indul ki s ettl az idtl fogva védhesse ezt, feláldozza amazt s 270 körül Dáciát
E. nem szimt meg rajok hatni és ezek nem is me- átengedi a gótoknak. A római katonaság s nyonekülhettek hatása körébl mindaddig, mig ön- mukban a római fegyverek és törvények alatt él
állóságát elvesztvén, ereje el nem szikkadt.
lakosság elhagyja Dáciát és átköltözik a Duna
jobb oldalára, Moesiába.
A legrrégribb idktl a magyar honAmi töredékei az egj'kori rómaiságnak megfoglalásig.
maradtak az erdélyi bércek közt, megsemmisítette
E. története a szó szoros értelmében a magyar azt a nagy népvándorlásnak e földön félezredévig
honfoglalással kezddik de lehetetlen a honfog- tartó áradata. Hogy a mai románság bölcsjét
lalást megelz idkre is ügyet nem vetnünk. Trajanus Dáciájában kellene keresnünk, s hogy a
Emez idk története inkább etnográfiai, mint his- velünk együtt él románok az Aurelianus csátóriai szempontból érdekes és fontos. Az E.-i fel- szár légióinak kiköltöztetése után hátramaradt
föld lakóinak legrégibb emlékeivel ama k- ós rómaiak s elrómaiasodott dákok ivadékai lennébronzkori leletekben találkozunk, amelyek a kies nek, olyan állítás és politikai álomkép, mely nem
hegyvidék völgyeiben igen sok helyen nagy alapul a történeti valóságon, hanem annak félreszámmal kerültek napvilágra. Kik voltak vagy magj'arázásán.
kik lehettek e leletek készíti és hátrahagyó! ?
A III. sz. végétl a IX. sz. végéig ezen a fölMaguk az emlékek nem mondják meg, történeti dön egyik barbár nép tolong a másik után uralföljegyzéseink pedig aránylag kés idbl valók. muk ideig-óráig tart s valamennyien inkább dúA legrégibb följegyzés Kr. e. az V. sz.-ból szól hoz- lásaikkal hagytak nyomot maguk után, mint
zánk. Herodotos tudósít róla, hogy a Maris (Maros) alkotásaikkal. A rómaiak örökét a gótok és rokofolyó mellókén az aranyat kedvel és trák szokás naik, a vandálok és gepidáik szállották meg. A
szerint élöagatirszok (1. o.) laktak. Ez az els nép rv. sz. végén s az V. sz. elején ezek között, rész
;

;

;

—
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fölött alakul meg a hun birodalom,
amely Attila idejében érte el hatalma tetpontját. Hogy Attila hatalma messze túl terjedt a
Kárpátokon a Fdkete-tenger felé, kétségtelen;
de azért semmit sem tudunk róla, hogy az erdélyi
felföld s ennek lakói milyen helyet foglaltak el
birodalmában. E. bérceit a hunokkal kapcsolatban
csupán a hun birodalom felbomlása és a hun nép

ben ezek

szétzüllése után emlegetik a krónikák. Arról regélnek, hogy Csaba királyfinak vezetése alatt
néhány ezer hun a csiki hegyek közt keresett
menedéket s hogy e hunivadékok századokon
keresztül fenntartván magukat, mint székelyek
testvéri jobbal fogadják és támogatják a honfoglaló

—
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gyarország keleti részei

mad

— az

s

E. — mint vezéri har-

családi patrimoniumuk s az ország
érdekein kívül családi érdekeik is unszolják, hogy
e területre nagyobb gondot fordítsanak, mint
;

eldeik. Különösen pedig a kunok támadásai és
rettenetes dúlásai követelték sürgsen az E.-i
szorosok és a Magyarországba vezet utak védelmét és biztosítását.
Hogy milyen részt vett Szt. Lászlónak a kunokkal vívott harcaiban az E.-i magyarság, történeti adatokkal nem mutathatjuk ki ; még ke-

vesebbet tudunk arról, hogy a székelyek milyen
szolgálatokat teljesítettek. A székelységröl egyáltalában serami biztos históriai tudomásunk sincs
magyarságot.
egészen Szt. László király koráig. A székely megEgy század leforgása után a germán néptöre- szállás vagy betelepítés kérdése még mindig nincs
dékek közt a hunok uralmát az avaroké váltja eldöntve. Az egyik fél azt tartja, hogy éppen a
pedig harmad- kun beütések alkalmával s azok ismétldésének
fel. Az
birodalmukról is
kevés a tudomásunk
fél századig fennállt az
megakadályozása végett Szt. László telepítette
még kevesebb, ami ebbl B.-re vonatkozik. Ez ket, mint határröket a Fels-Maros és Olt völidben említik utoljára a gepidákat, mint e vidék gyébe az ország egyéb részeibl a másik úgy
lakóit. Velük eltnik a germán népáradat utolsó véli, hogy a székelység nem telepített, hanem
maradványa is innen s a Kárpátok medencéjét foglaló, megszálló nép a magyarságnak egyik
a dél felé ereszked szlávok gyér rajai lepik el. elszakadt ága, amely még a honfoglalás ideje
Mikor a IX. sz. elején Nagy Károly összezúzta az után is a bessenyk közt élt s ezek uralmának
avarok birodalmát, a frank uralom csak az egy- aláhanyatlása s a kunok felülkerekedése idején
kori Pannónia területén szervezkedett. A tiszán- költözött át a Kárpátokon a Maros és Olt völtúli vidék és E. magára maradt az ö szláv gyeibe, ahol Szt. László idejéig mintegy elrejtve,
népcsoportjaival, akik közt az állami szervezke- önállóan ólt si intézményei szerint. Szt. László
dés nem jutott még odáig, hogy a történetben volt az els, akinek figyelmét a kun becsapások
utat vághassanak maguknak. Ez a mveltség ala- a székelységre irányozták, ó kiterjesztette rájuk
csony fokán, az állami szervezkedést úgyszólván is királyi hatalmát, határrökké tette ket s szolmeg sem kezdve, számban is gyengén, ellene gálataik fejében meghagyta si intézményeiket.
nem állhat a honfoglaló magyarságnak. Az E.-i fel- Mellzve a többi feltevéseket, annyi mindenesetre
földön számot sem tett, nyomot sem hagyott maga kétségtelen tény, hogy a székelység Szt. László
után egyebet, mint amelyek a folyó-, hegy- és kora óta foglal helyet mint politikai test B. törfalunevekben fenmaradtak. Az ország keleti felé- ténetében s hogy kiváltságai si, megszálló, nem
ben nem is volt szükség fegyverrel való hódításra, pedig betelepített népnek bizonyítják t. A királyi hatalom közvetlenül nem avatkozhatik az ö
elég volt azt megszállani.
dolgaikba, területük soha sem tekintetett királyi
Erdélynek, mint az anyaország végvidéké- földnek s ennélfogva htlenség vagy magszakanek nnegalakulása az Árpádok aiatt.
dás esetén soha sem szállt a koronára a gazdátKrónikáink a honfoglalásról beszélvén, elmond- lanná vált birtok. Kir. adományból székely földön
ják azt is, hogy B.-t miképen szállották meg soha senki egy talpalatnyit sem kapott. A kir. kiÁrpád magyarjai. Töhötöm volt az, aki népével nevezésnek sem volt itt érvényessége; a tisztátkelt a Meszes hegyen s E. t elfoglalta, ahol is ségeket maguk töltötték be nemek és ágak szeutódai Szt. István király idejéig uralkodtak. Egy rint egészen 1563-ig. A szabad székely, mint birgörög tudósítás mondja, hogy az E.-i magyarok tokának korlátlan ura, nemes ember volt ennek
feje, Gyula, Konstantinápolyban tartózkodott, mint minden kiváltságaival. Eggyel tartozott a kipolitikai kezes, itt fölvette a keresztségét s haza- rálynak a határok rzésével s táborba szállással
zászlaja alatt. Semmiféle adót nem fizetett,
térvén, egy Hierotheus nev görög papot is vitt az
magával a kereszténység terjesztése végett. A kivévén az ökörbélyegzést vagy ökörsütést (1. o.)
térítés nem sok sikerrel járhatott, mert István a király trónfoglalása, házassága, elsszülött fia
királynak fegyverrel kellett levernie az E.-i po- születése alkalmával. Velük szemben a magyar tegányság lázadását. István király a lázadás fejét, rületen a királyságnak nyugati hatások alatt meg\T]
Gyulát, családostul fogságba ejtvén, E.-re is alkotott intézményei vertek gyökeret s némikép
kiterjesztette a keresztény egyház szervezetét ós a nagyobb kiterjedésben s ersebben kifejlesztve,
királyság intézményeit. A kereszténység és király- mint magában az anyaországban. Itt a terület
ság ellen mindjárt halála után feltámadt reakció, legnagyobb része királyi birtok volt, amelyet
úgy látszik, éppen innen indult ki, s nem is csende- vármegyékre osztva a kir. várispánok igazgattak.
sültek le a háborgások mindaddig, míg Szt. László A vármegyék jobbágyai, szolganópe szolgáltatták
király itt a keleten is helyre nem állította Szt. itt a lakosságot. A szabad birtokosság vagy noIstván intézményeit s azok állandóságát nem biz- messég legnagj'^obb része királyi adományból
tosította. Ó pacifikálta, organizáltaújra E.-tslett kapta földjét s ennek fejében fegyveres szolgálatannak védszentjévé. E. jelentsége I. Bélának tal tartozott. A nemesség itt nem oly hatalmas,
és családjának m'alomra jutásával kezddik. Ma- mint az anyaországban, száma igazában csak a

—

—

;

;

:
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vármegyei rendszer felbomlása után a várjobbá- II. Endre királyi levele — a híres Andreanum — a
gyoknak a nemességbe olvadása által emelkedett szászok politikai egyesülésére is megadta az alaoly nagyra, amilyennek a késbbi idkben ta- pot 1224. Endre kiváltságlevele csak a II. Gejza
láljak.

E.-nek az a része, melyet a magyarság el nem
foglalt és a székelység meg nem szállt, a Marostól délre es nagy, lakatlan terület királyi birtok
volt. A kincstár érdekei s az ország biztossága
egj^aránt sürgették e terület betelepítését. Szt.
László halála után mintegy félszázad múlva, a
keresztes hadjáratok hazánkon átvonuló mozgalmaival kapcsolatban történt (1146 körül), hogy
II. Gejza a szászoknak nevezett flandriai és németországi jövevényeket telepítette le E.-nek meg
nem száUt vidékeia. A déli határok mentén, a
Küküllk völgyeiben, a Nagy-Szamos vidékén
telepedtek le idrl idre nagj'obb csoportokban.
A fold, amelyen új hazát találtak, a kiróly földje,
maguk a király emberei; királyi kiváltsággal
megtartják hazulról hozott szabadságaikat a maguk dolgainak intézésében, de országos dolgokban a király rendelkezik velük. Kötelességük a
határok örizése s fegyvereseket állítanak a király
zászlaja alá
hadi tekintetben ezért a székely ispán £Üá vannak rendelve, aki a határok védelmére ügyel. Meghatározott mennyiség adót fizetnek, de az adó behajtását, beszolgáltatását a vajda
ellenrzi s
tartja kezében. Megalkotják egyházaikat s maguk választják papjaikat, de az E.-i
magyar püspöknek vannak alárendelve s a dézsmát neki fizetik.
A magyarság és székelység institúciói ekkor
már bizonyos megállapodottságra jutottak emez
csaknem teljesen független, amaz viszont az
anyaországgal való szorosabb kapcsolatot képviseli. Más-más az egyéniségük, de mindegyiknek
megvan már a maga egyénisége és jelentsége
közjogi értelemben. Az
példájuk vonzza a szét;

;

szórt szász telepeket

is,

amelyek

alig

hogy meg-

ismerik a körülményeket s érzik a rájuk nehezed
idegen nyomást, egyesülésre és önállóságra törekszenek. Egy félszázad múlva (1191) l. Béla
király felállította a szebeni prépostságot s azt
kivévén az E.-i püspökségbl, közvetlenül az
esztergomi érsek alá rendelte. E kedvezmény
csak Szebenre és környékére, az els flandriai telepitvény területére szólott ugyan, de ezzel meg
volt adva a központ, mely fefé a t^bbi telepek is
mindaddig törekedtek, míg az egyesülést meg
nem valósították. Az egyházi tekintetben való
egyesülés azután elkészítette a politikai egj'esülést. E közben történt, hogy a székelyek és szászok területe közt a Barczaság vidékére II. Endi-e
király 1211. befogadta a német lovagrend vitézeit
Ezek meg is kezdték és gyors sikerrel folytatták
a telepítést elbizakodva, önállóan hódításokba
fogtak s függetlenségre törekedtek. Mikor nagymesterük Salza Hertnann, a magyar király fhatóságát megvetve, területét a szent széknek ajánlotta föl, II. Endre király fegyveres kézzel zte ki
ket az országból 1225. A lovagrend uralma ezzel
véget ért, de fáradozásainak eredménye megmaradt. A Barczaság be volt népesítve ; népes helységek, ers várak borították a szép síkságot, melynek
örökségét a szászság igyekszik magának megszerezni. A német lovagrenddel folyt küzdelmek alatt
;

idejében keletkezett hét els szász székre (Szetien,
Ujegyház, Szászváros, Khalom, Szerdahely, Segesvár, Szászsebes) terjeszkedik ki de midn e
területnek teljes politikai és egyházi autonómiát
biztosít, megadja a felbátoritást és a lehetséget
a többi szász telepeknek is a libertás Gíbiniensis
megszerzésére s az összes szászság egyesültre.
Az új terület külön ispánt kapott, akinek a maga
hatáskörében ép annyi önállósága volt, mint
akár a vajdának, akár a székelyek ispánjának
míg egyházi tekintetben a szebeni prépostság alá
;

tartozott.

így sorakozik a magyarság és székelység mellé
mint külön politikai test, a szászság. Ezzel E. politikai szervezetének alapja le volt téve
de betelepítése korántsem volt még befejezve. A XIII.
sz. utolsó tizedei óta mind nagyobb számmal költöztek át a havasokon azok a többnyire pásztorkodással foglalkozó néprajok, akiket közös néven
;

oláhokmk neveztek.

A Duna

jobboldaláról jöt-

tek s minél jobbéi hanyatlott a kunok hatalma,
annál inkább elszaporodtak és elhatalmasodtak az
Al-Duna síkságán. Legelször II. Endre 1222. említi ket oklevélben E. területén belüL Senmii
egység szervezetükben, semmi tervszerség beköltözésükben. Legfeljebb a vallás szolgáltatott
némi kapcsot a szétszórt csoportoknak: valamennjien az ortodox keleti egyházhoz tartoztak s rác és bolgár papjaik cirill-betüs szláv
liturgiát olvastak nekik. Kezdettl fogva nem is
tekintették ket egy népnek oláh (blacchus) elnevezésük is felekezetüket és életmódjukat jelölte meg csupán. Mint jobbág\-ok kémek szállást
s kapnak földet ama területeken amelyeket a
magyarok, székelyek és szászok srbben meg
nem szállottak. Magán földbirtokosok, az egj'ház
s a kincstár szívesen látják ket, mint új jobbágyaikat. Mégis, idk folytán
a dolog természeténél fogva
ott telepesznek le nagyobb sokaságban s ott jutnak leghamarabb némi jelentségre, ahol a korona volt a földesúr a királyi
jószágokon, a kir. vármegyékben s a még lakatlan területeken. A lakatlan területek benépesítésében utóbb bizonyos tervszerség is felismerhet.
;

—

—

:

Kisebb-nagyobb csapataik, királyi engedelemmel
és kiváltságai, kenézeik vezetése és hatósága
alatt szállják meg a területeket. Az Árpádok korának vége felé már több ily kenézségról beszélnek az
írások (Fogaras vidékén, Déva és Hunyad környékén. Fehér vmegyében, Zaránd vmegyében,
vidékén stb.). Néha egy falu, néha egy egész uradalom volt a kenézség vagy az erdélyi vajda, v.
a vármegyei fispán, v. a földesúr hatósága alatt
aszerint, hog>' ki telepítette le ket Ezzel együtt
járt, hogy tartozásaik is különfélék s a kenézek
személyes jogai sem egyenlk. A jövevény népség minden körülmények között jobbágyi kötelezettségekkel tartozik ; adója, szolgálatai a helyi
körülmények szerint változók, de sorsuk közös.
Nem tartoznak az ország szabad lakosai közé.
Egy ideig meg is njTigosznak sorsukban, de amily
mértékben növekszik számuk s telik az id, melyet a szabad és közjogilag szervezkedett lakos-
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ság környezetében töltöttek, oly mértékben ébredez bennük is a vágy az egyesülés, szervezkedés
és közjogi elismertetés után. Az oláhság az államilag szervezett magyarság, székelység és szászság
közepette századokon át oly mozgó, ingadozó,
hánytorgó, bizonytalan eleme az államéletnek,
amely elégedetlenségében bármikor kész a kitörésre, arra is, hogy a törvényes rend s az állam
tekintélye ellen forduljon.

Az oláhság befogadásával E.-nek, az anyaország végvidékének megalakulása be volt fejezve.
S amint megalakult, el is foglalta azt a nagyfontosságú helyet történetünkben, amely geográfiai
fekvésénél és alakulásánál fogva megillette. Már
az utolsó Árpádok alatt magasan kiemelkedik
ama bánságok sorából, amelyekkel együtt a déli
végek örizését teljesítette. A mongol vész, a kún
királyság megalapítása s ennek pusztulása után
az aldunai oláh fejedelemségek keletkezése csak
növelte jelentségét s nem meglep, hogy V. István király magát egyebek közt B. fejedelmének
is

nevezi.

Nem

E. különállását jelenti

még e cím,

csak fontosságára vet világot. Mert kapcsolatai
az anyaországgal ersebbek, mint valaha. A magyarországi törvények kötelezték E.-t is. A királyi
hatalom képviselje különben a végvidéken a
vajda (gyakran két vajda is, alvajdákkal), aki az
egész E.-i hadervel rendelkezik. S az B.-i hader nincs helyhez kötve s nem csupán határrzósre szolgál, idegen országokba is elkísérik a
királyt vagy zászlaját. III. Béla idejében, mint
a görög császár szövetségesei, ott harcolnak KisÁzsia fenyérein az iconiumi szultán ellen; II.
Endrét szász csapatok a Szentföldre kisérik IV.
Béla alatt a bolgárok ellen harcoMak s* maga a
székely ispán is fogságba esik. Az ország bels
kormányzásában is nagy a vajda hatásköre. Azon
felül, amit a székelyek és szászok a maguk szabadsága szerint ispánjaikkal eligazítottak, a törvények és kir. rendeletek végrehajtása, az adóés katonaügy, az államjövedelmek kezelése, várak fenntartása és rizete ezerszeres alkalmat adott
kezébe, hogy a király és törvény nevében az
anyaország hatalmát és a vele való kapcsolatot
éreztesse. Megtörtént az is, hogy a vajdai méltósággal együtt a székely és szász ispánság is egy
kézben egyesült.
;
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a három kiváltságos területet, hogy egy
merész lépést tegyenek a politikai egység felé
s megkössék a három nemzet testvéri unióját.
Ettl kezdve E. mind nagyobb önállósággal intézi
a maga sorsát s e korszak végén önállóságát csak
egy hajszál választja el a függetlenségtl.
Károly Róbert az Árpádok örökségét E.-ben
csak akkor vehette át, mikor a hatalmas László
vajda neki meghódolt és a koronát kiszolgáltatta.
Az ö 1315 körül bekövetkezett halála után I.
Károly egy negyed századon át nem változtatott
vajdát, és Tamás vajda
a székely és szász ispánságot is viselvén
B. fölött az egész kormányhatalmat egyesítette kezében, hogy a végvidéket minél erösebben fzze az anyaországhoz.
I. Károly uralkodása különösen a szászoknak kedvezett, akik az oláh háborúkban tett szolgálataikért sok kiváltságban részesültek. Egyebek
közt Kolozsvár külön kir. levéllel megkapta a
szászok kiváltságát (1331) s noha nem került a
szász ispánság alá, Beszterczével, a királyné uradalmával együtt (1334) kivétetett a vajda hatósága alól. Nagy Lajos is kiváló gondot fordított
E.-re (valamennyi királyunk közt legtöbbször idszeríti rá

—

—

zött

itt)

s legjelentékenyebb hadvezéreit és állam-

állította a fenyegetett végvidék élére.
Lackfl István és Endre, majd Tóth Lrinc íia, Miklós, a legnevezetesebb vajdák, akik legtöbbször
az egész kormányhatalommal élnek, a hadvezérletet pedig minden köiülmónyek között kezükben
férflait

tartják.

Nagy Lajos

uralkodását

történetünkben

oly nevezetessé teszi az ország

ép

küls hatalmának

mint a bels szervezkedés a régi alkotújjáalakításával. E.-ben is sok nevezetes
dolog történt alatta. A kir. vármegyék pusztulásával ezeknek helyét B.-ben is a nemesi vármegye foglalta el ; a várföldek a nemesség ke-

kifejtése,

mány

zére kerültek s az egykori várnép vagy a nemesek sorába küzdte föl magát, vagy a jobbágyok
sokaságában vegyült el. Nagy Lajos 1365. a
jobbágyokat szorosan földesuraikhoz köti és ezeknek bíráskodása alá helyezi. Amennyire megersítette emez intézkedésével a nagy szánara szaporodott B.-i nemességet, oly mértékben hintette
el az elégedetlenség magvait a jobbágyok között.
A szászok szervezkedése körül is sok törtónt
ezalatt s városaik els föllendülése éppen az Anjouk idejére esik. Lajos uralkodása elején fellázadtak ellene a kamarai nyereség megváltási adójának egyenes kapuszám szerinti adóvá való átalakítása miatt de Lajos leverte ket s nem is
volt máskor okuk, hogy elégedetlenek legyenek
konuányával. 1379-ben közgylést hirdetett Lajos
a szászoknak, amelyen kiváltságaikat összeiratta
és megersítette. Megvédte a városok önállóságát; kijavíttatta a céhszabályokat s rendezvén
iparukat, ennek föllendítése végett szaporította
kereskedelmi szabadalmaikat. A szászok megersített városai eddig inkább csak határrszolgála-

házbeli királyok alatt.
Minél nagj'obbra ntt E. politikai jelentsége, annál kevésbbé maradhatott el egyszer s
másszor némi antagonizmus közte s az anyaország közt. Királyainknak a dolog természeténél
togva arra kellett törekedniök, hogy e végvidéket minél ersebben összekapcsolják, ha lehet,
egyesítsék az anyaországgal. E törekvésekkel
szemben a kiváltságos területek törhetetlen makacssággal, az önfenntartás szívósságával védik
szabadságaikat. A török veszedelem beköszönettl fogva mind nagyobb mértése óta egy századnál tovább hadi lábon állt B., tot teljesítettek
úgyszólván szünet nélkül s a védelmi küzdelem tékben válnak kereskedelmi omporiumokká.
Az Anjouk alatt alakulnak meg s jutnak mind
nem csupán a küls ellenségnek szólt, hanem
ama bels zavargások ellen is fordult, amelye- nagyobb jelentségre az imént keletkezett alduket a küls támadások okozta bizonytalanság fa- nai oláh fejedelemségek s válnak megbontóivá
kasztott. Ily körülmények közt a szükség kény- B. bels békéjének. Mint szövetségesek ép oly
;

;

—
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megbizhatatlanok, amennj-ire méltatlan ellenmikor ellenségképen törnek át a határokon.
Mig a török nem áll hátuk mögött, inkább alkalmatlanok, mint veszélyesek. Az állam biztosságát
nem fenyegethetik, de sok kárt okoznak dúlásaikkal. A magyar királyok fhatósága mind
a moldvai, mind a havasalföldi fejedelemségekre
kiterjedt, de az új vazallusok nem trik a féket s
állhatatlan rossz szomszédok. Hségüknek mindig
ára van. Bajszáról) Sándor, havasalföldi fejedelem elismeri még Lajos királjl; arának, de fia,
Vlafkó, már elszakad. 1365-ben Nagy Lajos fegyverrel kényszeríti engedelmességre s ime harmadévre, 1367. már fellázad, betör E.-be s Brassó
és Szeben vidékét dúlja. Az E.-i nemesség leveri.
Lajos kegyelmébe fogadja a rakoncátlant s azzal

kal és az E.-i püspökkel, valamint a lovagmint Zsigmond annyi
renddel. De ez a terv is
más terve
csak terv maradt Nagy jelentsége
volt azonban amaz intézkedésének, hogy 1433.
E.-re is kiterjesztette a magyarországi banderiális
már nem
hadszervezetet, aminek gyümölcsét
láthatta, de utódai annál nagyobb hasznát vették.
A gyakori küls támadások okozta bizonjialanság közepette megingott, alapjában megi-endült
az állami és társadalmi rend s a jobbágynép nagy
sokasága, nem bir\'án nyomoruságával, irtóztató
elkeseredéssel támadt földesuraira. Nagy Lajos
1365.-Í rendelkezése óta, mely a jobbágyokat egészen földesuraik hatósága alá adta, a földesurak
hatalmaskodása féket nem ismert, a jobbágyok
elégedetlensége meg nem szüntl436-ban már odáig

a feltétellel, hogy a kat. hitre tér, királyi adományképen megkapja Fogaras földét. A havasalföldi
viszályok visszahatnak az E.-i oláhságra, amely
Nagy Lajosnak 1365-iki rendezkedése óta mind
nehezebben túri jobbágyi helyzetét. Lajos király-

jutnakadolgok,hogyfeg5'veres ervel kellett meg-

felek,

;

nak több Ízben fegyveres kézzel keUett ket is
megfékeznie de tartós eredményt nem érhetett
el, mert téritó buzgalmával olajat öntött a tzre.
Még nagyobb hullámokat vetettek az oláhság
mozgalmai utódai alatt, amikor a lengyel korona
elszakadt a magyartól s Moldva és Havasalföld
Lengyelországhoz igyekezett csatlakozni. Különösen Szeben és vidéke szenved sokat dúlásaiktól s ekkor jut elször nyilvánosságra e mozgalmak rejtegetett célja, a szomszéd fejedelemségekhez való csatlakozás. Zsigmond 1390-tl 1393-ig
elfojtja a mozgalmat, de csak ideiglenesen. A havasokon túli fejedelemségeket fhatósága alá
kényszeríti, de már harmadévre a nikápolyi ütközet elvesztésének egyik oka Mircse havasalföldi
vajda htlensége volt.
Zsigmond király uralkodása válságos félszázada E. történetének. A török vész áradata, amely
eddig csak a távolból, a Duna túlsó oldaláról
éreztette hatását, a XV. sz. els tizedeiben elborítja az aldunai fejedelemségeket, áttör a havasokon s állandó csapásává lesz E.-nek. 1420-ban
tört át az els nagyobb török hadsereg az E.-i szorosokon a havasalföldi vajda ösztönzésére és részvételével. A következ évben az els támadást a
második követi, mely miatt fkép a Barczaság szen;

ved.

A szászok és székelyek fogadják az ellenséget,

de vereséget szenvednek

Brassó a dúló csapatok
prédájául esik. Mig Zsigmond a Ny.-i határokon a
huszitákkal bajlódik, E. magára marad. A rendek
Tordán tartott gylésükbl közfelkelést rendelnek
el ; de Zsigmond e közben kiegyezik Dán havasalföldi vajdával, aki fhatóságát elismeri. Ezzel a
vész egyidöre elvonult, de csak azért, hogy újult
ervel térjen vissza. 1424— 1427-ig Zsigmond
maga vonul RaduL vajda ellen, akit a török Dán
;

—

—

íékezni az itt is, ott is kitör mozgalmakat. Még tart
az üldözés, mikor a megtorlás kínjai alatt a magyar
parasztság s a vele hasonló sorson senyved oláh
kenézek és népeik 1437. oly ervel támadnak földesuraik ellen, hogy ezek tehetetlenül állanak a
népszenvedély forgatagával szemben. Hogy idhöz jussanak, teljesítik a nép követeléseit s ráállanak, hogy a parasztságnak ezentúl joga le-

—

—

gylést tartania,
Bábolnán
gyen évenMnt
amelyen eladheissa panaszait és felelsségre vonhassa földesurait. E követelés és engedmény nem
jelentett kevesebbet, mint a jobbágyságnak rendi
szervezkedését, feltolakodását az eddigi kiváltsá-

gos rendek közé s E. egész alkotmányának felA dolog nem csupán a magyarságot
illette, amelynek területén a lázadás kiütött, hanem a másik két kiváltságos területet is. A fenyeget veszedelem közös volt közösen kellett gondoskodniok annak elhárításáról. így születik meg
az 1437. szeptemberben Kápolnára hívott közös
országgylésen a három nemzet testvéri uniója
melynél fogva egymás kölcsönös védelmére kötelezik magukat, a király kivételével, mindenki
ellenében. Hogy az önvédelemnek egyedül helyes
útját választották, megmutatták a következmények. Az ellenségeskedések megkezdésével a parasztság hatalmába ejtette a Nyírséget és az E.-i
városok közül Kolozsvárt is. Mind hiába; a

forgatását.

;

három nemzet egyesült erejével nem dacolhattak,
s félévi

küzdelem után 1438. kénji»lenek voltak

letenni fegyverüket s elszenvedni legyzik irtózatos boszuállását. A három nemzet pedig ugyan-

2-án Tordán ismét közös gylést
parasztságnak szolgaságát megersítvén, újra megpecsételi a testvéri xmiót s
kimondja a kölcsönös védelmet nemcsak a bels,
hanem a küls ellenséggel szemben is.
És szükségük is volté védelemre, mert a török
támadások nemsokára nagyobb ervel indulnak
meg, mint valaha. E harcok fhsét, Hunyadi
vajda helyébe tett megfordul Havasalföldön is
Jánost, E. adta Magyarországnak és az eurógyz, de tartós eredményeket nem vivhat ki. pai kereszténységnek. A hunyadvármegjei kenéz1432-ben s rá 1434. ismételve is török-oláh hadak ségek területe volt szkebb hazája s maga is egy
prédálják E. déli részeit s hozzájuk csatlakoznak megnemesített kenéz-család ivadéka. E.-ben szüa fogarasvidéki oláhok is. Zsigmond a csapások letett, itt aratta els, világraszóló diadalait ; ide
súlya alatt azzal a tervvel foglalkozik már 1426., tért fáradalmait kipihenni s ebben a földben aluszhogy az erdélyi déli határszólt a Barczaságtól a sza örök álmát. Vele s általa E. nagy történelmi
Vaskapuig a német lovagrendnek adja. Meg is jelentsége az anyaországra nézve, st annak hakezdi az alkudozásokat a nemesekkel, a szászok- tárain túl is most nyilatkozik meg elször. Alig
;

azon év

febr.

tart s az eltiport

-
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csendesedett le a parasztlázadás, Murád szultán
Vlad DrakuUal, a havasalföldi vajdával a verestoronyi szoroson át betört B.-be. Maga Szebon alá
vonult, míg hadainak többi része a szász földet
és Hátszeg vidékét árasztotta el. Két hónapig tartöbb szász város esett áltott a kegyetlen dúlás
dozatul s az ellenség kivonulása után 70,000 rabságba hurcolt fogoly siratta hazája elvesztését. E
kétségbeejt helyzetben lett Hunyadi János E.
vajdájává. Fényes hadvezéri pályájának els legnagyobb diadalait E.-ben aratta a szentimreit és
vaskapuit (1442), a legutolsót Nándorfehérvárnál
(1456). A közbees évek alatt E. békét élvezett.
Hunyadi János emez években mint országkormányzó is több Ízben fölkereste E.-t, hol nagy birtokai voltak, rokonai éltek s Mátyás fla is szü;

:

letett. Ez idben vetette meg alapját a vajdahunyadi várnak, amely innen B.-böl hirdeti még ma
is a régi nagy idk emlékét. Mikor a kormányzóságról lemondott, V. Lászlótól Beszterczét és vidékét kapta mint örökös grófságot. Hunyadi János
nagy emléket hagyott maga után és drága örökséget fiát. Mátyást, akinek E. volt a szülföldje
s akit anyja és nagybátyja erdélyi és tiszavidóki
hadakkal segítettek a magyar kir. székre.
Mátyás király uralkodásának ragyogásából
kevés fénysugár esik E.-re. Nagy terveket forgatott elméjében, messze célokra szegezte tekintetét s nagyratörésében csak egész birodalma érdekei szabhattak irányt tetteinek. Kellett, hogy
minden partikuláris törekvésnek ellensége legyen.
Nagyobb súlyt tulajdonít az államéletben a rendnek és igazságosságnak, mint a szabadságnak.
Nem teszi magát túl az alkotmányon, de ettl
nem engedi magát korlátoztatni. E. is gyakran érzi
kemény uralkodásának súlyát, de kíméletlenségével kibékíti részrehaj latlansága s ha miben
szenvedett, megenyhíti panaszait a király kegyelme.
Midn Mátyás király 1463. a tolnavári országgylésen szabályozza a közfelkelést, az E.-i
rendek követei is részt vettek a tanácskozásokban. Szentgyörgyi János vajda volt megbízva az
új végzések végrehajtásával, aminek az E.-i
nemesség, ha szívesen nem látta is, ellene nem
szegült. De amikor kevéssel utóbb 1467 elején
Mátyás az adóügyet is szabályozta s elrendelte a
kincstári adót ezt már kiváltságai megsértésének
hirdette s nyíltan ellene szegült. Veress Benedek
és társai voltak a mozgalom vezeti s lassanként csatlakozásra bírják a székelyeket, szászokat, st az oláhokat is. Belejátszik a dologba a
lengyel király keze is, a moldvai vajda pedig titkos szövetségesük. Szentgyörgyi vajda is be van
avatva a dologba, s a nagyravágyásának hízeleg
a hitegetés, hogy ö lesz az önálló E. fejedelme.
De a fölkelést nem készíthették még el a kitörésig, amikor Mátyás hírét vette a dolognak s
E.-ben terem. Az összeesküvk, «mintha tüzes
:

:

mennykövet

láttak

volna,

úgy

szétszaladtak*.

Szentgyörgyí vajda kegyelemre a király lábához
vetette magát s eszközévé válik a megtorlás foganatosításának. Veress Benedek s néhány híve
elmenekül a többiek ki vannak szolgáltatva a
király haragjának. Mátyás nem éri be azzal, hogy
egyeseket sújt, a tordai gylésen az egész nemes;

—
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séget bünteti s maradandó bélyeget süt rá. Minden lázadót htlenségben marasztal el s együttesen 400,000 arany fizetésével rója meg ket. Hogy
pedig vakmerségük örök int példa gyanánt
szolgáljon, a megölt nemes ember vérdiját 200
frtról 66 frtra szállította le, úgy hogy az csak kevéssel volt több a nem nemesénél. így fordította

a veszedelmet Mátyás magáról és az országról.
távozik haraggal. A következ óv elejéig E.-ben marad (közben Moldvába is beüt);
el

De nem

kegyelmet

többfelé

oszt, békít és engesztel s le-

a íoUzgatott szenvedélyeket. De csak a
magyarság közt. Nem sokára a székelyek közt
támad forrongás, noha egészen más oknál fogva.
A régi szabadság és egyenlség már jóideje megingott és tünedezni kezdett köztük s a többiek rovásár a nagy birtokú oligarchák hatalmasodnak
el. E primori osztály ragadja magához a fhivatalokat s elnyomja a szabad közszékelyt. Fáncsy
Mihály áll az elégedetlenek élére s lengyel segítséggel óhajtják megbuktatni a hatalmasokat. Szerencsére 1474. Mátyás békét köt lengyel Kázmérral s a külíldi támogatás hiján a mozgalom megsznik magától.
Az oláhok is sok nyugtalanságot okoztak. Legnagyobb arányú volt zendülésük 1474., amikor
Medgyes vidékét dúlták föl és 1486., amikor a
rablást és gyujtogatástBesztercze vidékén kezdték
s utóbb kiterjesztették csaknem az egész magyarság területére. Most történik elször, hogy az oláhság mint ilyen, helyet követel magának az alkotmányban. Mátyás király Ausztriából küld parancsot
csillapítja

i

leverésükre.

A

szászok bizalmatlansággal fogadták trónfogkiváltságainak megsértése
miatt az els fölkelést
támasztották a király
ellen de utóbb annál békésebben viselték magukat s bven részesültek uralkodása áldásaiban.
Mátyás alatt konszolidálják magukat teljesen s az
ö jóvoltából tetzik be kiváltságaik épületét, amely
ezután századok viszontagságaival dacolhat. Kolozsvár s néhány más város
a király újabb kielváltságaival felruházva s elmagyarosodva
szakad ugyan a szász közösségbl, de Beszterczét
Mátyás visszahelyezi régi kiváltságaiba s Fogaras földét is, miután véglegesen visszacsatolta a
magyar koronához, a szászoknak adományozta
(1472). Már elbb, 1464. azzal a kiváltsággal adolalását s Besztercze

k

;

—

—

mányozta meg Szeben városát, hogy királybíróját

maga

válassza ; visszaállította a Zsigmondtól eltörült szebeni prépostságot s mindama városokat,

amelyek a szebeni kiváltsággal éltek, a szász ispán alá bocsátotta a hadi, adózási és törvénykezési ügyekben egyaránt. A szász ispánság okkép
három nagyobb területet foglalt macában Szeben, Brassó és Besztercze vidékét (1470—86). És
a szászság nemcsak politikai tekintetben ersö:

dött

;

anyagi és szellemi tekintetben

is

gyarapo-

mert a déli határok felöl trhet békét élvezett. Mátyás távolabb nyugatra, a Duna és Száva
mentén s ezen túl vívta harcait a törökkel, aki
E.-t csak egy ízben kereste föl nagyobb hadsereggel. 1479. történt a törököknek e váratlan támadása de ép itt E. szivében, a Kenyérmezn
aratták a magyar fegyverek Mátyás uralkodása
alatt legnagyobb diadalukat.
dott,

;

—
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Mátyás idöelötti, hirtelen halálával félben maradt megkezdett munkája E.-ben is. A Jagellók
tehetetlen uralkodása alatt, a központi hatalonmak,
a királyi tekintélynek aláhanyatlásával, E. egé-

—
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lusaival,

a moldvai és havasalföldi vajdákkal,

—

majd török segítséggel két év alatt (1528 30)
megtisztították E-t Ferdinánd hadaitól. Csak a
szászok tartották magukat (Szeben nem is hó-

dolt meg 1536 eltt) de azért János király 1531.
szen szabadjára marad.
Mátyás halálakor ^áíAör?/ István az E.-i vajda, maga is E.-be ment s az egész évet itt tölaki gögjében megvet minden hatalmat, hallatlan tötte, a borzasztóan megviselt ország sebeit közsarnoksággal gyötri a kormányára bízottakat, tözgetvén. Ettl fogva meg is tai*totta országát
különösen a székelyeket. A panaszkodóknak haláláig. Sem Ch-itti (1. o.) nagyravágyása (megez a felelete: «Két feje legyen annak, aki pa- öletett 1534), sem Majláth István (1. o.) vajda
naszra mer menni a királyhoz, hogy ha leüttetem hitszegése, akik E.-t elszakítani készültek a maaz egyiket, megmaradjon a másik. » Nem is ke- gyar koronától, meg nem ingathatta János király
rüli el bukását (1493). De ez sem állíthatja helyre hatalmát E. fölött, amelyhez a nagyváradi béke
E. megzavart békéjét s meg nem akaszthatja a (1538) óta ersebben ragaszkodott, mint valaha.
hatalmasokat nagyravágyásukban. A megzavart Alikor e béke János királyt az ország K.-i febéke orvosságát a három nemzet megint csak az lére szorította, E. jelentsége megkétszerezdött
noha a magyar királyi címet megtarunió megújításában keresi, sót az 1505 febr. 9. s János
ettl fogva alig is volt egyéb, mint E. s
segesvári közös országgjnálésen egy lépéssel to- totta
vább is megy. Itélö széket állítanak fel a három a hozzákapcsolt magyarországi részek fejedelme.
nemzet küldötteibl közös ügyeik elintézésére s Hatalmának szervezésére és állandóvá tételére
ezzel a politikai egység els állandó orgánumát már nem maradt ideje. Itt E.-ben a Majláth ellen
teremtik meg. Nemsokára ezután jut a vajdai folytatott háború közepette történt hirtelen elszékre a fiatal Szapolyai János, hetvenkét vár m'a, hunyta 1540. E. történetének János király haaki az imént megállapított politikai egységet a lálával új korszaka kezddik. Fiát, a kis János
maga személyében képviseli. Inkább ura, mint Zsigmondot is megválasztották ugyan párthívei
kormányzója B.-nek, melyet úgy tekint, mint a a Rákoson Magyarország királyának, de a « válépcst a magyar trónra.E.-ben gyjtögeti erejét és lasztott király» címénél egyebet nem mentszervezi hatalmát. Védi a D.-i határokat, megfé- hetett meg apja «királyságából». Még válságokezi a székelyeket s midn a parasztlázadás elte- sabbá tette helyzetét Budának török kézre jutása
metett üszke új lobot vet (1514), mind E.-ben, mind 1541., amikor a szultán parancsa és kegyelme
Magyarországban lép fel a nemesség és az ál- a csecsemt anyjával, Izabellával és gyámjailami rend megmentjeképen. Temesvár és Ko- val együtt E.-be utasította. Buda török kézre
lozsvár falai alatt ó lát ítéletet,
gyakorol meg- jutása teremtette meg az önálló erdélyi fejedetorlást a levert parasztságon s amit tesz, a meg- lemséget, megsznte is összeesik a török járom
sértett állami rend nevében teszi. Az ö vajdai széttörésével. A két császárság B.-en keresztül
széke már-már a magyar trón magasságáig ér, folj"tatja egymással világrendít tusáját: E.-re
mikor errl a mohácsi vész lesodorja a szeren- mind a kettnek szüksége van e küzdelemben s
csétlen Lajos királyt. Az egész magyar állam E. mind a kettt felhasználja nemcsak a maga
épülete megrendül csak E. áll szilárdan, amely függetlenségének biztosítására, hanem a magyar
40,000 fbl álló sereget állít vajdája rendelke- nemzet szabadságainak védelmére is. E. hivatása,
zésére, így ad E. másodszor is királyt Magyar- e két tényez hatalmi törekvéseinek kiegyenlíországnak.
tésén és okos felhasználásán alapszik. Mihelyt az
egyik fél felülkerekedik, E.-nek áldozatul kell
E. mint önálló fejedelennségr.
;

—

—

;

esnie.

A

mohácsi vész után, az ország megoszlása
következtében, E. gyorsan halad az állami önállóság felé. Nem telik bele harminc óv, amikor már
elérte azt. Ettl fogva másfélszázadon át (1542—
1691) meg is rizte állami önállóságát s mint fejedelemség olyan hatalomra tett szert, olyan hivatást teljesített s nemzetközi ügyekben is olyan politikai szerepet játszott, amely jóval meghaladta
az ország földrajzi tényezitl megjelölt határokat.

Amint János

király hatalma itt kapaszkodott
gyökereivel, azonkópen Ferdinánd is, mihelyt fejére tótette a koronát, mindent elkövetett E. megszerzésére. Rövid idre sikerült is ez

meg

Mikor ellenfelét Lengyelországba szorította,
hatalmába kerítette, ahol különösen a szászok buzgólkodtak mollette s femberei Perényi
Péter vajda és Pempflinger Márk szász gróf
voltak. Alig tért azonban haza a török szövetség levelével János kiráW, E.-ben is nagyot fordult a helyzet. Somlyai BcUhori Istvánt és Kun
neki.

E.-t iá

Kocsárdot
liévai

küldte

elro,

Nagy Lexikona.

akik a török vazal-

VI. köt.

János király halála után E. sorsát Vtjesenics

vagy népszer nevén Fráter György

intézte,

a pálos barátból lett váradi püspök, kincstartó
és a kis királyfi els gyámja. Igazi államférfiú,
aki E. helyzetét, hivatását átérzi s hatalmas
elméjével elre megjelöli az erdélyi politika
útjait. Jáyios Zsigmond uralmának szervezése
tartatja az országvolt az els teend.
gyléseket s ezek mindegyike egy-egy hatalmas követ illeszt annak az épületnek falába,
amelyen a fejedelemség alkotmánya nyugodott.
Az 1542-iki marosvásárhelyi gylés Fráter Györgyöt «közbiró» címmel kormányzónak választja
még ugyanabban az esztendben Tordán hozzálátnak a szervezés munkájához. Megersítik a
három nemzet unióját; a kormányzó mellé 21
tagból álló tanácsot (7—7 mindegyik nemzetbl, 1—1 minden vmegye ós szék után) állítanak, amely utóbb változó számmal fejedelmi tanáccsá alakul át; szabályozzák a honvédelmet,
törvénykezést s kijelölik a kir. udvartartás helyét (Gyulafehérvár, » püspöki palota). A követ-

Srn
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kezö 1543-ik esztendben Tordán hódolnak a ren- badságának ö volt a megtöröje (1563), alatta lett
dek az özvegy királynénak, Izabellának és fiá- B. a vallásszabadság hazája, st ennél is több a
nak s tle c<hitlevelet» vesznek kiváltságaik meg- protestantizmus bástyája a magyar korona terüersítésére. Itt állapítják meg az els török adót letén. Az 1557., 1564. tordai és 1571. marosváis (10,000 arany), melyet Eszék alá a szultán tá- sárhelyi országgylések egymásután iktatták a
borába szállítanak. 1544-ben a tordai gylésen bevett felekezetek közé a lutheránusokat, kálvinisszóba kerül a vallás ügye is s mert a Luther kö- tákat ós unitáriusokat. A kat. anyaegyház minveti, fképen a szászok közt, nagy számmal van- denétl megfosztva, erejét vesztetten engedte át
nak, megalkotják az els törvényt a lelkiismereti a tért az új egyházaknak, amelyek még az óhit
szabadság védelmére. Még ugyanebben az évben oláhságra is készülnek átterjeszkedni. Abban az
a második tordai gylésen rendezik B. viszonyát idben, mikor a protestantizmus egyet jelentett
a magyarországi részekhez. Az önálló E.-i feje- a szabadsággal, a katolicizmusnak egy értelme
delemség így áll el emez évek alatt de hiányoz- volt az elnyomással. B, csak mint protestáns állam
nak önállóságának küls biztosítékai. Nagy volt tölthette be történeti fényes misszióját. De míg
a veszedelem, hogy a török védelem török hó- ide juthatott, egy hosszú emberöltn át sok vidoltsággá sülyeszti E.-t Magyarországgal együtt. szontagságon, tömérdek csapáson, nagy megpróPedig amit Fráter György eddig tett, azért tette, báltatáson kellett magát keresztül vágnia. Ez az
hogy ezt megakadályozza s a magyar nemzetet emberölt a Báthoryak korszaka, amely a nagy
az elmerüléstl megóvja. Nem is maradt más vá- István fejedelemmel indul meg és Mihály vajda bilasztása, mint a Habsburg királyok szövetségének torlásának, Básta zsarnokságának nyomorúságákeresése és Erdélynek egyesítése a keresztény ban vész el.
Magyarországgal, hogy a pogány járom alá került
Báthory István (1571—76), akinek az önálló
részt meg lehessen menteni. Az 1551. megkötötte B.-i fejedelemség kivívásában oly nagy része
az alkut Ferdinánd biztosaival s Izabella és fia volt, minden igyekezetével arra törekedett, hogy
elhagyták B.-t, melyet Gastaldo csapatai szálltak a keserves küzdelmek vívmányait biztosítsa:
hogy Miksa királyt kiengesztelje s B. bels
meg.
Az átadás megtörtént, de a kormányhatalmat állapotát konszolidálja. István fejedelem egyezFráter György magának tartotta meg. Az or- séget kötött Miksával ez elismerte a fejedelemgyilok még ugyanabban az esztendben kioltotta ség önállóságát és annak garanciáit, ö viszont
életét s E. Castaldo katonai zsarnoksága alá ke- megersítette a magyar koronához tartozását és
rült. Castaldo kormánya oly ers reakciót támasz- hséget fogadott a magyar királynak. Mikor petott, hogy E. a török porta természetes támoga- dig a bécsi udvar, be nem érve ennyivel, titoktása nélkül is kész és képes lett volna a régi ál- ban Békés Gáspárt támogatja ellenében s ez a
lapot helyreállítására, st ennél többnek kivívá- a fejedelmi szék megszerzésére tör, István fejesára is. Castaldo már 1553. kénytelen volt B.-t delem leveri a lázadót, híveit kegyetlenül bünelhagyni, de annyi nyomorúságot hagyott maga teti s E. függetlenségét minden irányban biztoután, hogy Dobó István és Kendi Ferenc vajdák sítja. Midn 1576. a lengyel királyi székbe távozott, testvérét, Kristófot hagyta maga helyett a
meg nem tarthatták E.-t Ferdinándnak.
de az E.-i dolgok
így történt, hogy török biztatásra Izabella és fejedelemségben (1576—81)
fia 1556. ismét visszatértek E.-be, újra beköltöz- intézésében ezentúl is egészen haláláig (1586)
tek a gyulafehérvári királyi palotába s nagyobb dönt részt vett. Fölmagasztaltatása óta nem csuhatalommal és több önállósággal foglalták el a pán E. és a magyarság érdekei szabták meg potrónt, mint amilyennel róla távoztak. A bécsi litikáját, amely id teltével mind magasabban
kormány titkos utakon, összeesküvés szításával szárnyalt. Kereste a közeledést a Habsburgokhoz
(Bebek és Kendi F.) kísérli meg eljátszott uralma és a szt. székhez, amely tényezk megnyerése
visszaszerzését de kudarcot vall, az összeeskü- nélkül terveit meg nem valósíthatta. Kész volt
vk trbe esnek, kegyetlenül lakolnak (1558) s az engedményekre is, amelyek veszéllyel fenyegetözvegy királyné kedvét vesztve és lelkében meg- ték E. bels békességét. Éveken át folytatott buztörve, de bizalommal hagyhatja fiára az apai örök- gólkodással 1579. jezsuitákat küld B.-be, akik
séget. Ján^s Zsigmond (1559—71) az apai örök- Kristóf fejedelemtl megkapják a kolosmonostori
séggel együtt viseli a «királyi)> címet, holott sem apátságot s itt, Kolozsvárott és Gyulafehérvárott
több, sem kevesebb E. és a hozzátartozó részek iskolákat nyitaak. Zsigmond fejedelem kiskorufejedelménél. Hogy igazán ezzé válhassék, le kel- sága alatt már magasan hordják fejüket az udvarlett mondania amarról rendeznie kellett E. köz- ban. Az ö kezükben van a fiatal fejedelem nevejogi viszonyát a magyar királysághoz. Egész ural- lése s titkon, de nagy merészen megkezdik E.
kodása idejét el is foglalták azok a küzdelmek és jövend politikájának szövögetését. Zsigmond fealkudozások, amelyek ehhez a célhoz eljuttatták. jedelem 1588. csak azzal a feltétellel szerzi ugyan
Csak 1571. köthette meg Miksa királlyal azt a meg idelötti nagykorusítását, hogy megersíti a
szerzdést, amelyben lemondott a kir. címrl, de jezsuitákat kitiltó törvényt, de a helyzet ezzel nem
megtartotta E.-t és a Részeket s halála utánra javult, még csak nem is változott. A nagytehetbiztosította az B.-i rendeknek a szabad feje- ség, de szenvedélyeitl elvakított, ers akaratú,
delemválasztást. A szó szoros értelmében ekkor de ingadozó ifjú fejedelem E: hajóját az osztrák
állt E. a maga lábára, s ettl fogva kezdi meg mint politika vizeire ereszti s mint a kereszt hse a
önálló fejedelemség a maga pályáját. E. bels szer- félhold ellen szövetkezik. Már 1592. megindítja
vezetében is nagy változás történik JánosZsigmond Carülo páter által az alkudozásokat Rudolf kialatt. Nem szólva arról, hogy a székelyek si sza- rállyal, s minden ellenzést megtörve és vérbe
:

;

;

;

;

:
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harmadévre megköti az egyyzséget. Megkapja a birodalmi hercegi cím jt, fliercegnöt vesz
feleségül, kárpótlást biztosit a maga számára;
szóval, kiszolgáltatja magát országostul a bécsi
udvarnak, hogy a török ellen közös küzdelemben egyesülhessen vele. A csalóka kezdet fényes képeit, a fejedelmi nász örömünnepét, az
els török diadalok mámorát hamar követte a
kijózanodás zavaros sötétsége. Zsigmond fejedelem meghasonlik a világgal és magával egyaránt
s az események hullámai összecsapnak feje fölött.
Háromszor mond le a fejedelemségrl, ugyanannyiszor visszafoglalja azt s míg a csendes Báthorxj András (1599) bíbomok vívódik a rászakadt
fejedelemséggel, a bécsi udvar nyíltan és álutakon
fojtva,

B. elfoglalására tör. Délrl Mihály havasalföldi
vajda, északról, Magyarország ÍQ\6\,Basta György
a császári hadak vezére villogtatják fegyvereiket.

Bocskai hirtelen halála (1606

mét zavarokra

szolgáltatott okot.

dec.

29.)

is-

Rákóczi Zsig-

mond és Homormai Bálint vetélkedése a fejedelemség birtokáért, majd Báthory Gábornak
zsarnoki uralkodása (1608—1613) felkavarja a
régi pártszenvedélyeket s bizonytalanná teszi E.
viszonyát a két szomszéd nagyhatalmasság irányában. E zavaros állapotnak Bethlen Gábor
(1613 29) vetett véget, aki eltökélten s megingathatatlanul követte Bocskai nyomdokait. Uralkodásának els évei E. bels békéjének helyreállításával, különösen a Báthoiytól sokat sanyargatott szászok megnyugtatásával, a török barátság
biztosításával s E. közjogi helyzetének a magyar
korona irányában való tisztázásával és megállapí-

—

tásával teltek el. II. Mátyás király kormánya
bizalmatlan volt irányában s noha maga Bethlen

s az alkudozások idlegesen megállapodásokra is vezettek, a bizalmatlanság megmaradt, st növekedett, mikor Mátyást
földét. Hiába kapaszkodik Zsigmond fejedelem II. Ferdinánd váltotta fel a trónon, aki Bethlenmég egyszer a sors kerekébe s ejti hatalmába a fe- tl a fejedelmi címet is megtagadta. A harmincjedelmi széket Mihály vajdától csak Basta szaba- éves háború kitörése, a diiasztia nagy zavara
dítja meg végleg, orgyilkossággal E.-t, hogy a Bethlen javára billenti a mérleget. Kibontja a
szerencsétlen ország fölött egymaga suhogtassa nemzeti fölkelések zászlaját Magyarországon;
a zsarnoki önkény vasvesszejét. A szabadság fegyvereit ismételve is diadalmasan villogtatja
még egy pillanatra felvillan Székely Mózes feje- meg E.-tl az osztrák határokig s a nikolsburgi
delemségével, hogy ennek hirtelen bukása (1603) (1622), második bécsi (1624) és pozsonyi (1626)
után a szolgaság sötétsége nehezedjék a megláto- békekötésekben háromszorosan ersíti meg, bizgatott országra. így kerül E. másodszor is a ma- tosítja és gyarapítja, amit az els bécsi béke kia protestáns
gyar király nevében az osztrák kormány hatalma vívott. E sikerek magasra emelik
E.-t, fel odáig, ahol
alá s Castaldo emléke megelevenedik Basta rém- Magyarország szárnyán
az európai diplomáciában is észrevették és a
uralmában.
Ebbl a mélységbl hirtelen szökéssel Bocskai Habsburgellenes szövetségben hasznos és hathaIstván emelte föl E.-t (1605—1606). Fölemelte tós tényeznek ismerték el. De Bethlent nem
pedig a hasonlóképen elégedetlen és a Rudolf vakították el sikerei s nem elégítette ki az a szekormányának önkénye miatt sok sebbl vérz rep, melyet az idegen hatalmak szövetségében
Magyarország segítségével. A fölkelés zászlaját játszott. Tekintetét biztosan jártatta a távolban
a tiszai részeken bontotta ki; körülötte a ma- is, de szívesebben szegezte a hazai földre. Nagy
gyar protestáns urak sereglettek az els hívó politikai gondolata, melyet élete végéig forgatott
szóra s övé volt már az egész magyar felvidék, elméjében, nem tört csekélyebb célra, mint Mamire az E.-iek fejedelmütmek ismerték. Azt a gyarország felszabadítására a török hódoltság
nagy históriai fontosságú tényt is, amellyel nevét alól s a felszabadított Magyarország egyesítésére.
halhatatlanná tette a bécsi békekötést (1606 jún. E végbl kereste a bécsi udvarral az egyetértést,
23.) a török szövetség mellett, magyar segítség- st a szövetkezést s midn törekvései meghiúsulgel vívta ki. Fölkelése és ennek vívmánya Ma- tak, ennek az eszmének fényénél szövögette élete
gyarországnak szólt els sorban s midn ezt fel- hanyatló napjaiban svéd szövetséggel a lengyel
szabadította, E.-rl maguktól lehullottak békói. trón megszerzését. Bethlen Gáborban ez elnyomás
Midn a bécsi békében E. korábban elismert ön- ellen, a szabadságért küzd XVII. sz.-beli maállóságát, szabad fejedelemválasztói jogát s E.- gyar politika tetpontját érte el.
ben a maga hatalmát megersítette, a magyar
Betiilen Gábor elhunyta után
nejének. BranpoUtikai és vallási szabadság garanciájáról gon- denburgi Katalinnak és Bethlen Istvánnak rövid
doskodott. A zsitvatoroki békével tetézte vív- interregnumát nem számítva
bizalmas hü emmányait; Magyarország most állt elször mint bere, a hatalmas magyarországi fúr, I. Rákóczi
önálló szerzd fél a törökkel szemben s a köz- öyörgy (1629—1648) foglalta el a fejedelmi szébenjáró E. biztosította a maga számára a török ket. Híven rzi nagy eldének hagyományait, de
szövetség minden hasznát, a török fhatóság min- kerüli a kockáztatást s a meglevnek biztosítását
den zavaró és nyomasztó hatása nélkül. Bocskai elébe helyezi a merész vállalkozásoknak. Összébb
így vezette ismét vissza E.-t annak a politikának vonja E. politikájának vitorláit s okos, szorgalútjára, amelyen haladva, erejét, nagyságát kifejt- mas gazdaképen úgy kormányozza fejedelemséhette. E politika alapja: a szoros csatlakozás gét, mint ahogyan nagy kiterjedés uradalmait
Magj'arországhoz. Bocskaitól kezdve a nagy er- igazgatja. Csak azután, mikor magát, családját
délyi fejedelmeknek hatalmát, történeti jelentsé- ós fejedelemségét biztosította, uralkodása vége
gét az adta meg, hogy épp oly mértékben tekint- felé enged az európai régi szövetségesek hívó
hették magukat az ehiyomás ellen küzd protestáns szavának s vezet sereget Magyarországra (1644).
Magyarország fejeinek, mint E. fejedelmeinek.
Nem is hagyja cserben a siker s a linzi békében

tle telhetleg elzékeny,

Amaz elbb

érkezik, övé a préda s a barbár szomszéd sok század elfojtott keserségével gázolja E.

:

—

—

:

—
—
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(1645) utolsó oszlopát illeszti be történetünkbe E.
és Magyarország közös ervel vívott küzdelmeinek és fejedelemsége aranykorának.
Már «öreg» Rákóczi György is érezte azt a szelet, amely az idk változását jelentette. Érezte és
figyelembe is vette. De utódai nem örökölték
óvatosságát s a szelet csak akkor vették észre,

mikorra viharrá ersödött. Az B.-i fejedelemség
emelkedését, hatalmát, nemzetközi jelentségét
egyenl féltékenységgel szemlélte a két császárság. Elbb a török tölti rajta boszuját, majd az ö
hatalmának aláhanyatlása után a bécsi udvar teszi
rá vaskezét. 11. Rákóczi György (1648—60) elhagyva nagy eldei nyomdokát, idegen utakra tér
nagyzó törekvéseivel s midn megindítja szerencsétlen lengyelországi hadjáratát, kihívja maga ellen hatalmas szomszédait, akiknek haragjával meg
nem mérkzhetik.Török hadak árasztják el E.viruló
völgyeit, megtizedelik lakosságát s eltapossák a
nagy fejedelmek veteményét. Hsi halálával a
gyalui csatában (1660) ifjú Rákóczi György kiengesztelte a sorsot, de nem háríthatta el hazájáról
szerencsétlenségét. Rövid soron egymást váltják
íöl a f^edelemségben Bhédei Ferenc, Barcsai
Ákos, Kemény János, mignem Apafi Mihály
(1662—90) trónra ültetésével véget érnek a zavarok s ezek zaklatottságát a hanyatlás lassú, néma
évei váltják föl.
Apafi hosszabb ideig uralkodott mint bánnelyik elde s mégis B. története soha sem volt szegényebb, mint e medd évek alatt. A fejedelemség elernyedt: életgyökerét vágták át. Nincs
benne er a kezdeményezésre az események átgázolnak rajta s maga tehetetlen áldozat. Minél
szorosabban tartja a török hatalom a maga árnyékában, kapcsolatai az anyaországgal annál
jobban megtágulnak. A vasvári béke után részvéttel kiséri a magyar urak erfeszítéseit az alkotmány ."^megmentése végett, de nem segítheti
ket s mikor elbuktak, nincs egyebe számukra
;

részvéténél.

Mikor Magyarország alkotmányát

—
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Lotharingiai Károly hg. hadai megindulnak E.
amely ki nem kerülheti a katonai megszállást. A fejedelem csekély vigasztalására, Telekinek nem nagy dicsségére szolgált, hogy a megszállás egyesség alapján történt (1687 okt. 27.).
E. tizenkét várát császári katonaság szállotta
meg, melyet neki magának kellett eltartania.
Az ország alkotmányát nem érintette, a fejedelmet nem bántotta az egyesség de az alkotmányból elköltözött az élet, a fejedelem kezébl kisiklott a hatalom. Apafi érezte, hogy ámyékfejedclemmé vált udvarával együtt Bogarasba vonult
s harmadévre elhunyt (1690 ápr. 15.). Tliököly Imre
ugyanebben'az évben megkísérli török földrl, idegen segedelemmel a fejedelemség feltámasztását;
a zernyesti csatában, ahol Teleki Mihály is elesett,
megverte a császári hadakat s beigtattatja magát
a fejedelemségbe (szept. 1.) de pünkösdi királysága alig tart néhány hétig s már október végén
menekülni kénytelen. E. nem volt már a szabadság hazája. Hogyan is sorakoztak volna zászlaja
alá az B.-i urak, mikor lelküket ezalatt a Bécscsel folytatott alkudozásokhoz kötötték. Nem
az ország szabadságát, a maguk biztosságát, boldogulását keresték. Minden igyekezetük arra volt
szegezve, hogy kiváltságaik megersítését az
uralkodóval elismertessék, megpecsételtessék. Elfogadták kegyelemképen, amit a maguk erején
megvédeni nem bírtak. Bethlen Miklós volt az
alkudozások közbenjárója s nagy vívmánynak
hirdették, mikor I. Leopold végre 1690. kiadta
híres királyi levelét (Diploma Leopoldinimi, 1. o.),
amelyben E. alkotmányát megersítette s fenntartását megígérte. Leopold kir. levele véget vetett,
az ámyékfejedelemségnek is s B. a korona tartományává sülyedt alá. 11. Apafi Mihály még
egy ideig viseli ugyan az apjától örökségbe kapott fejedelmi címet s a rendeletek még az ö nevében szólnak, de a hségesküt a rendek már nem
neki, hanem Leopoldnak és fiának teszik le. Végre
ennyi tisztesség adását is megsokalták 1697-ben
Bécsbe vitték, fejedelmi címét birodalmi hercegire változtatták s udvari kegydíjon élvezte a
császár székvárosának keser örömeit, fonnyadó
élete végéig (1713).
felé,

;

;

;

;

elkobozták s megkezddött a hazafiak üldözése,
B. lesz a bujdosók menedékhelyévé. A fejedelmi
udvar nem látja ket szívesen, de nem is utasíthatja vissza. Kelletlen vendéglátás volt az, de
tartozott vele. Annak sem állhatott ellene jó Apafi
Erdély mint a korona tartománya.
Mihály, hogy u bujdosók szervezkedjenek s innen
Leopold király diplomája másfél sz.-nál hoszE. földjérl induljanak meg Magyarország felé,
mint valamikor a nagy fejedelmek idejében, de szabb idre megállapította E. közjogi helyzetét,
amikor Ihököly Imre, a fölkel vezér elhagyta E. megkötötte fejldését. Meghagyta fejedelemségbérceit, összeköttetései is megszakadtak a fejede- nek, de elszakította Magyarországtól s mikor
lemséggel. Ennek sem diadalaiban, sem bukásá- közvetlenül a koronának rendelte alája, egyszerban nincs már része.B. utolsó, nagyobb szabású smind az udvari politika eszközévé tette. Ez a
államférfla. Teleki Mihály a tranzakciók embere. politika ugyanazon célok után járt MagyarorA nagy fejedelmek is alkudoztak ö megalkuszik. szágban mint E.-ben; csakhogy itt merészebb,
A nagy fejedelmek is önzk, nagyravágyók vol- következetesebb, kíméletlenebb volt mint amott
tak, de e szenvedélyükkel is országuk javát gya- s kevesebb akadályra talált útjában. Ezt a politihazája kisebbségére is kész áldozni kát az abszolutizmus szelleme irányozta s ez a
rapították,
a maga nagyravágyásának. E. sorsát a török szellem jól összefért E. alkotmányával, amely nafegyverek szörny kudarcai és a keresztény ha- gyon hamar mindenre kész eszközóvó vált amandak fényes diadalai juttatják dlre. Nincs bátor- nak. Az alkotmány értelmében E.-nek megvolt a
gubemium, gubernátor
sága részt venni a fölszabadítás dics küzdelmé- maga kormányszéke
országgylése és autonómiája a vmegyékben,
ben, nem volt módja osztozni az eredményekben.
A császári fegyverek diadalainak nyomában a székekben és városokban a régi kiváltságok bizcsászári politikának els áldozatává éppen az er- tosítása mellett. Csakhogy a kormányszék az
délyi fejedelemség lett. Buda visszafoglalása után 1694. Bécsben felállított udvari kancelláriától
;

—

—
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is volt egyéb ezek végreországgjTáiések évenkint összeül-

kapta utasításait s alig
hajtójánál.

Az

mennél kevesebb törvényerej artikalnst
A fhatalom a katonai parancsnok kezében van, aki az országgyléseken királyi biztosképen szerepel s a polgári kormányzatot ellenrzi és pórázon tartja.
tek, de

alkottak.

A régi intézmények, melyeket a szabadság
alkotott meg, így válnak a szabadságnak mindmegannyi gátjává. A közélet kihal. Az emberek
visszahúzódnak rendi kiváltságaik és területi
autonómiájuk sáncai közé s az ország dolgaival
nem tördve,

észrevétlenül és öntudatlanul is
egyéni érdekeiknek és önzésüknek rabságába esnek. A magyarság v. lemond eddigi vezet szerepérl, történeti hivatásáról, v. alkalmazkodni kénytelen a szelek járásához. Az utóbbit választja s eltri
az idegen ajkúak dédelgetését, nagyranövelését,
így derül fol a szászság napja, így szervezkedik
egyházilag s MsórU meg ezen az alapon politikai
nemzetté szervezkedését is az oláhság. A vallásszabadság nagy elve is hamar fényét veszti. A
magyarság ellenálló erejének, ellenzéki szelle-

mének megtörésére legalkahnasabb eszközül kínálkozott a katolikus reakció hatalomra segélése.
A katoUkns püspökség helyreállítása nyomon követte a híres kix. diploma kibocsátását. Az egyház visszakapja javait, s püspöke az els helyet
foglalja el a kormányszék tanácsosai között. Az
ö kezére bízzák a sajtó-cenzurát s a jezsuita propaganda
a kegyelt szászok területét kivéve
megindul az országban mindenfelé. A protestantizmusnak, amely E.-t egykor a magasba emelte,
szárnyát szegték mindenkorra; a kálvinistákat
még csak ti'ik, de az unitáriusokat hamar kirekesztik a közhivatalokból. Legnagyobb sikere a
propagandának az ó-hitti oláh lakosság egy részének megtérítése, megnyerése a kat. egyház és az
udvari törekvések számára. A katonai terhek, az
új meg új adók, melyeket sokszor katonai segítséggel hajtottak be, egyre növekedtek. Jól mondja
Rabutinról, az els katonai fparancsnokról, Cserei, hogy vklvevé az erdélyi urak kezébl a pálcát, dobszóra tanítá s zaboláról itatá ket».
Nem is változtatta meg E. állapotát a Rákóczi
fölkelése sem, amely Magyarországon még egyszer diadalmasan hordta körül a szabadság zászlaját. Magyarországra ugyanannak az önkényuralomnak nyomása nehezedett, mint E.-re, de
a közös szenvedés sem birta egyesíteni ket.
Mintha soha sem tartoztak volna együvé, mintha
a közös ügyért vívott csatákban soha sem egyetették volna kiöml vérüket, úgy nem tördtek
egjrmással, úgy elszakadtak egymástól. Az E.-re

—

—

erszakolt új politika hamar megtermetté gyüAz 1704 júl. 6-án Gyulafehérváron tartott országos gylés kikiáliija ugyan II. Rákóczi
Ferencet E. fejedelmévé, de a szászok nagyobb
városai távol maradnak a mozgalomtól s a Szebenbe' vonult fkormányszék az egybesereglett
urakkal együtt augusztus 2-án ellennyilatkozatot
tesz közzé. A választás után csaknem három óv
telik el, mire E, utolsó választott fejedelme elfoglalhatja szókét (1707 ápr. 5.), ezt is csak egy
pillanatra teszi E.-t úgy sem vallhatta igazán a
magáénak s mieltt szerencsecsillaga lefutott
mölcseit.

;

—
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volna az égrl, a szerencsétlen országot a császári
fegyverek rég visszaszorították elbbi korlátai
közé. Nem is E., hanem Magyarország fölkel
rendéi sürgették, követelték váltig az önáUó fejedelemség helyreállítását, mint a magyar szabadság e^-etlen biztosítékát. S mikor a nagyszombati alkudozásokon ehelyett a nádor E.-nek
Magyarországgal való végleges egyesítését emUti, ez a terv sem kelt visszhangot a bérceken
túl, mert az uralkodóház ellene van. E.-nek nincs
már akarata, nincs szabadsága, nincs története.

S ami van is, mások csinálják.
m. Károlynak (1711—40) trónfoglalása második évében hódol E. Az új korszak els ténye,
hogy 1712. újra installálják a jezsuitákat; ezt
követi 1715. a fehérvári püspökség és káptalan
helyreállítása s 1726. a püspök helyfoglalása a
kormányszék tanácsában. Mindezek pedig történtek udvari rendeletek alapján. Ezzel egyidben
megindul az oláh lakosság beterelése a kat. egyház kebelébe. Az oláhságra a nagy fejedelmek
a protestanvallási buzgósága is kiterjedt, de
tizmus fölszabadító erejével a ma gyarsághoz akarták fölemelni a jobbágynép e százezreit, öreg
Rákóczi György, mikor könyvsajtót állított számukra s a bibliát lefordíttatta nyelvkre, szellemi
felszabadítójukká lesz. Vetett, de nem arathatott
Most az oláh unió célja az oláhság közelebb hozása
az udvari politikához s eltávolítása a magyarságtól. 1721-ben már a pápa is kanonizálta a fogarasi,
els uniált oláh püspökséget, amely még Károly
alatt 1738. megkapja a balázsfalvi uradalmat Ez
alatt történik, hogy az unitáriusokat 1716-tól fogva
hátra szorítják, majd egészen kihagyják a közhivatalokból. Magyarországgal való régi szoros
kapcsolatára alig emlékezteti egj^éb a fejedelemséget a Részek ügyénél, amely éveken át szolgáltatott okot a huzavonára. A magyar országgylések sürgették a Részek visszacsatolását, az
E.-iek váltig ellenezték. Végre lU. Károly,
1732. kibocsátott rendeletével, akképen intézte
el a dolgot, hogy Máramaros, Arad csatoltassék
Magyarországhoz, Közép-Szolnok, Kraszna ós
vár vidéke maradjon E.-é, Zaránd vmegye pedig
osztassék meg kettejük közt. A Részek ügye csak
akkor bukkan fel ismét, mikor a magához tért
nemzet már az unió gondolatával foglalkozik.
Mária Terézia (1740—80) trónfoglalása után,
E. is részt vesz az örökösödési háborúban. De azt
a lelkesedést, amelynek lángja Magj-arországon
oly magasra csapott, itt hiában keresnk. E. rendjei 1741. pénzen váltják meg a közfelkelést; 1744.
felkötik ugyan a kardot, de alig van alkalmuk rá,
hogy rozsdájától megszabadítsák. Ugyanaz az
országgylés, amely a közfelkelést megajánlotta,
becikkelyezi a pragmatica sanctiót, lemond a fejedelemválasztáe jogáról és az aranybulla záradékáról s befogadja a gör. kat. egyházat az alkotmány sáncai közé. Az uniált oláhságot a törvény
nem ismeri el külön nemzetnek, de midn elrendeli, hogy ennek az egyháznak papjai ahhoz a
nemzethez tartozzanak, amelynek területén hiva-

k

:

K-

tásuknak élnek, megnöveszti

politikai aspirációi-

kat A nem-egyesült oláhokkal hosszú ideig sem a
törvény, sem a kormányhatalom nem tördik,
pedig szemlátomást

n elszántságok s a szomszéd

Erdély

598

fejodelemségektöl is ápolt és élesztgetett elkeseredettségük. Velük szemben a hatalomnak csak
egy szava van, az elnyomás és üldözés parancsa.
Végre 1765. Mária Terézia a budai szerb püspökség alá adja ket s csak II. József rendel számukra 1784. külön föpásztort. Az 1744-iki országgylésen kívül több nem is hagyott nyomot maga
után, st 1760 óta egyáltalában nem tartottak országgyléseket. Elvégzik az ország dolgát a katonai és polgári kormányzók (Buccow, Hadik,
Odonel, Auersperg, Bruckenthal), meg a kormányszék mágnás urai parancsszóra. A magyar nyelv
helyett a latint teszik hivatalos nyelvvé. Felállítják a katonai határr-ezredeket, 1762. kiadott udvari rendelet alapján. Az oláh és szász ezredek
felállítása könnyen megy, de a székelyek ellenszegülnek. Hiába hivatkoznak ösi szabadságaikra, s
felkelésüket vérbe fojtván (Mádéfalva.siculicidium,
1764 jan. 6.), meg kellett hajolniok amaz egyetlen
akarat eltt, amely sorsukat intézte. Az egykor
szabad E.-t ezentúl katonai határr-ezredek védelmezték nem a küls ellenségekkel szemben,
amelyek nem fenyegették, hanem önmaga ellen, ha
a sorsát intéz hatalommal szembe merne szállani.
Midn Mária Terézia 1768. a nagyfejedelemség fokára emelte, eme kegyességével azt is nyilvánította, hogy B. pacifikálása be van fejezve s a provinciává sülyedt ország méltó a kitüntetésre. Bs
még sem történt úgy. A régi nagy idk emléke
nem veszhetett ki a köztudatból. Az igaz, hogy
csupán egy-két író virrasztott mellettük (Bod
lelkesedésük csak
Péter, Benkö József) s az
a magánélet háztüze körül éreztette melegét.
Mikor a század vége felé B. éjszakája a legsötétebb volt, köröskörül a határon már megjelentek
els sugarai a hajnahiak, amely megváltást hirdetett Európa népeinek,
II. Jo^se/'(1780— 90) siet eggyé gyúrni nagy
birodalma országait. Magyarországon nem hitta
össze a rendeket, csupán királyi levél útján tudatta velük trónfogjalását E.-ben összeül a szebeni országgylés, hogy a hséget letegye az új
nagyfejedelemnek. Reformjait a nagy célokra tör
császár itt is azzal a kíméletlen önkénnyel és türelmetlen sietséggel iparkodik megvalósítani mint
Magyarországon. 1782-ben egyesítette az B.-i udvari kancelláriát a magyarral. A hazafiak a két
ország egyesülésének megcsillámlását üdvözlik
az önkényuralom e tettében 1784. üj közigazgatással ajándékozza meg E.-t, eltörli a régi intézményeket s helyükbe elbb 10, majd 11 vmegyére
osztja az országot, kinevezett tisztviselkkel. Ezt
az ajándékot még ugyanabban az évben nyomon
követi a német nyelvnek országosan hivatalos
nyelvvé tétele majd a népszámlálás elrendelése.
E.-ben a jobbágyság helyzete nyomottabb, hangu;

,

;

;
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nép szenvedélye, a polgári és katonai kormányzó
(Bruckenthal, Preuss tábornok) egymással versenyezve, tétlenül nézik a vérengzést, míg a császár
parancsa hirtelen el nem oltja a szerencsétlen
zendülés lángját.
A mérték kezdett betelni s a zsarnokság elviselhetetlensége eszméletre kelti a bérceken innen
és túl a magyarságot. Az 1790 dec. 12. egybehívott E.-i rendek is megemberelik magukat.
Nem érik be József császár újításainak eltörlésével és az I. Leopold királyi levelének megersítésével. Ennek egyes pontjairól külön törvénycikkelyeket alkotnak, hogy életre keltsék és biztosítsák alkotmányadta jogaikat.
érezve magukra maradásukat és gyengeségüket, a magyar
országgyléssel egyezen sürgették az uniót az
anyaországgal. Csak sürgették, meg nem valósíthatták. De az eszme kipattant s le nem tnt a
szemhatárról. E. ébredése lassú volt, és sokáig
tartott, de a törvényes egyesülés híján az ideális
kapcsolat megvolt immár közte és Magyarország
közt s amit a maga erején nem mert vagy nem
bírt, megcselekedte az anyaország segítségével,
ennek ösztönzésére és kényszerítésére. Az uniót

St

nem

a fegyverek hatalma,

hanem

a kor eszméi-

nek és a felbuzdult nemzeti érzésnek ereje
totta meg.

A

valósí-

nemzeti szellem eleinte igen szerényen jeA Leopold-féle diploma kibocsátásá-

lentkezik.

nak századik évfordulóján, az 1790-iki országgylés alatt Aranka György megkezdte izgatását egy anyelvmível társasága felállítása végett s fáradozását siker kisérte. Az országgytörvényt alkotott a társaság megalapításáról
a társaság meg is alakult s a jóváhagyás reményében 1793. Marosvásárhelyt meg is kezdte
ködését, de a jóváhagyás elmaradván, 1810. feloszlott. A hatalom nem nézte jó szemmel a mozgalmat s ridegen elzárkózott tle, de a közönség
fogékonysága meg volt nyerve. Nemsokára a
«nyelvniívelö társaság)) után alakult meg a ((kéziratok társasága-o, majd a «szinjátékügyet párlés

m-

mely állandó színtársulatot tartott
1795. kétszáznál több színdarabbal
rendelkezett. Ez az E.-i mozgalom a nemzeti nyelv
mvelése és a nemzeti szellem ápolása végett
egy idre esik a magyarországi hasonló mozgatoló egyesületi),

fönn s

már

lommal.
II. Lipót (1790—92) rövid uralkodása után
I. Ferenc (1792—1835) alatt B. politikai ébredését, közszellemének föllendülését sok körül-

mény

akadályozta:

tökéletes elszigeteltsége,

a

intéz hatalom bénító nyomása, a kiváltságaik közé zárkózó rendek szkkeblüsége, a társadalom legmagasabb rétegeinek szervilizmusa,
legalsó rétegének elhagyatottsága. A köznemessorsát

ség és a polgárság lett volna hivatva az úttörés
mint Magyarországon
a rendelet végrehajtása is nagyobb veszedelem- munkájára de amaz sokáig nem birt kibontamel járt, különösen az oláh jobbágyság között. kozni az arisztokrácia hálóiból, emezt mindvégig
Csakhamar ki is tört a Hóra-vüág. Az oláh fogva tartotta féltékenysége és kiváltságaiba tejobbágy-lakosság a népszámlálás elrendelésében metkezett szkkeblüsége. A francia forradalom
felszabadításának szándékát látja ellegezi a sza- és ennek nyomában járó európai nagy háborúk
badságot s századokon át elfojtott keserséggel hatásától B. közélete egészen érintetlenül maradt.
tör földesurai ellen és igyekszik megvalósítani Süketség és zsibbadtság vett rajta ert. Nem érzavaros politikai álmait. Egy hónapnál tovább dekli, ami a határokon túl történik. Alig hat rá a
tombol az önmagát ámító és másoktól elámított szabadelv Magyarország ébredése s nem ragadja
lata elkeseredettebb volt

;

;

—
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magával a reformmozgalom, melynek zászlaját
Széchenyi István gróf lobogtatja magasan. Csak
egj'esek lelkét hevíti az új tz a rendek nagy
mint nálunk az ndvar árnyékát ketöbbsége
res frendeké mozdulatlan, ha nem ellenséges
érzelm. Ama kevesek egyike, kiknek tekintete
nem a múlton, hanem a jöv Magyarország képén révedez, a fiatal Wesselényi Miklós báró.
emelkedik legmagasabbra. Mint egy óriás, áthág
a bércek választófalán s lábát Magyarország és
E. földjén veti meg. Élö megtestesülése a két ország politikai uniójának s mind a magyar, mind
az E.-i országgyléseken ostromolja a rendi elzárkózottságot. A harmincas és negyvenes években
tartott E.-i országgylések (1835, 1837,1841,1846)
munkássága egészen medd volt a rendek viszszautasítottak minden újítást. Az úrbéri reform a

—

;

—

;

magyar nyelv államivá
nemzeti féltékenységén, a Eészek
Magj'arországhoz kapcsolása és az unió eszméje
rendi szúkkeblüségen, a

tétele a szászok

mindannyiok elzárkózottságán hajótörést szenveA lelkes Kemény Dénes báró s a tle vezetett ellenzék több tagja az 1846-iki országgylésen leteszi mandátumát s elkeseredetten távozik
a sikertelen küzdelem színhelyérl. Napnál világosabb, hogy az erdélyi törvényhozás a maga
erején nem birja megoldani azokat a nagy feladatokat, amelyeket a magyarországi reformpárt
állhatatos, magasztos küzdelme ekkor már oly
közeljuttatott végleges diadalukhoz. Magyarország segítségére siet E.-nek, visszafizeti ennek
ama drága szolgálatokat, amelyeket az ö szabadságának védelmében egykor teljesített részesévé
teszi diadalának s mikor 1848. törvénybe foglalja
az uniót (Vn. t.-c.), teljes mértékben kiterjeszti
dett.

;

rá a kivívott szabadságot.
Az 1847-iki pozsonyi országgylés elé az E.-i
magyarság is nagy várakozással és izgatott re-

ménykedéssel tekintett. Az 1848 márc. események
a magyar minisztérium megalakulása, az
unió törvénybe igtatása örömet, lelkesedést kelt
mindenfelé, ahol a közvélemény önkénytesen megnyilatkozhatott. Még a szász városok egy része
és az oláhok áprUisban tartott els balázsfalvi
gylése is tüntetett az anyaországgal való egyesülés mellett s ugy üdvözölte azt, mint az önkényuralomtól való megmenekedésének és felszabadulásának kezességót. A magyar és székely
vmegyék sürgetik az országgylés egybehí vasát,
híi-e,

de az udvari kancellária nem hallja meg szavuVégre Teleki József gróf kormányzó
miután Bécsbe intézett fölterjesztésére választ nem
kapott
a kir. jóváhagyás reményében a maga
felelsségére kiUdte szét a meghívókat a május 29-én Kolozsvárott megnyitandó országgy-

—

kat.

—

lésre.

A bécsi kormány E.-t másfél századon át az udvari politika fellegvárának tekintette s ime, a százados erfeszítés, melyet rápazarolt, kárba veszett
a biztosnak vélt fellegvár sziklafalán a magyar
nemzeti szín zászló lobogott. De az átadás még
nem történt meg. Hogy ezt megakadályozza, az
udvari párt (feje Jósika Samu báró kancellár) minden eszközt megragad. Fkép a szászok és románok nemzeti féltékenységének és a fajgylöletnek felingerlését használta fel fegyverül. A szász

—
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túlzók egyebek közt Szebenben tüntetnek leghangosabban az unió ellen (máj. 3.). Letnény János fogarasi gör. kat. püspök híve marad ugyan
az uniónak, de Saguna András, a gör. keletiek
püspöke, az udvarral szövetkezve és Rajasich
szerb patriarchával egyetértve, tiltakozik s kész
hadat izenni a magyarságnak. így jön létre a második balázsfalvi gylés (máj. 15.) tízezernél több
ember részvételével és a katonaságnak inkább
bátorító, min t fékez kirendelése meUett. Követelik, hogy az oláhság mint román nemzet a másik három mellett mint negyedik nemzet ismertessék el s mint ilyen évenként országgyléseket
tarthasson a gör. kat. és keleti egyházak egyesíttessenek s papjaikat az állam fizesse a jobbágyság a földesurak kártalanítása nélkül tétessék szabaddá és földjének tulajdonosává. Ebben
az értelemben feliratot készítenek s ezzel küldöttséget indítanak az uralkodóhoz. Velük egyetértésben járnak el az udvar pórázán vezetett szász
túlzók, akik régi kiváltságaik fenntartását és E.;

;

nek a birodalomhoz csatolását kérték a «császártól».

Végre megnyílt a Kolozsvárra hirdetett országgylés s ennek második ülésén az uniót vették tárgyalás alá (máj. 30.). Maga Wesselényi Miklós br.
tette meg az indítványt « Nekünk az unió kell az
:

1848. VII.

t.-c.

szerint

!»

Erre «Unió

!»

kiáltás resz-

kettette meg a terem falait. Kemény Domokos br.
nem a csatlakozást, hanem a Magyarországgal való

összeolvadást óhajtotta. A szász követek mindnyájan felállással csatlakoztak szónokuknak, Róth
Ágoston brassói követnek ama kijelentéséhez,
hogy a «pragmatica sanctio fenntaríasával» pártolja az uniót. Végre Lemény János, fogarasi
püspök, nemzeti lobogóval az utcára ment s beszédet tartva a sok ezernyi sokaságnak, megáldotta az uniót. A rendek késedelem nélkül megalkották az unióról szóló törvényjavaslatot, amelyet már jún. 10-én törvénnyé avatott a kiiúly
szentesítése.

Mire Batthyány gr. miniszterelnök és az erdélyi
országgylés küldöttsége a szentesített törvénynyel odahagyták Innsbruckot, megérkeztek a
balázsfalvi népgylés, valamint az elégedetlen
szász túlzók küldöttei is. V. Ferdinánd kegyesen
fogadta, de üres kézzel bocsátotta el ket. A
Bécsbe visszatért román küldöttség jún. 18. még
egy kérvényt intézett a királyhoz, melyben az
uniót égbekiáltó igazságtalanságnak jelentette ki,
mely a román nemzet részvétele nélkül lett törvénnyé újabb országgylés egybehívásáért esedezett, amelyen E. nemzetei a népszám arányai szerint legyenek képviselve s ez a gylés határozzon
E. jövjérl. A király jún. 23-án adott válaszában
türelemre, a korona iránt hségre, polgártársaik
irányában békességre inti ket. Ezalatt a magyeir
minisztérium átvette E. kormányát s arra az idre,
míg az egyesülés részleteit törvény szabályozná,
teljes hatalmú biztosává Vay Miklós báró koronart nevezte ki. Az 1848 júl. 15. Pestre hirde;

tett

els

képviseleti

képviselk

országgylésen megjelennek

Ezzel az unió igéje testetölOtt voltak a szász képviselk, maga Saguna
püspök is, de mikor a szakadás a nemzet és az udvar között megtörtént, szept. elején odahagyják az

az

E.-i

tött.

is.

—
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országgylést s a szászok és románokútjai elváltak tek és Magyarország, valamint E. összes pola magyar nemzetétl. Nemsokára összeült a harma- gárságának egyenjogúsága újabban is biztosítdik balázsfal vl gylés (szept.l6.), melyen már nem- tatik. Jövre a törvényhozást E.-re nézve is kicsak a bécsi titkos utasítások, hanem az orosz iz- zárólag a magyar országgylésen gyakorolják,
gatások is éreztetik hatásukat. A katonai ható- a kormányzás pedig a magyar felels minisz-^gok (Puchner, Urbán) bátorítására és támogatá- tórium által történik. Azon törvények, melyek az
sával megkezddnek az erszakoskodások, a faj- egyesülést megelzleg, a külön magyar országgylölet els kitörései. A magyarság védekezni gylésen alkottattak, amennyiben szükséges, az
kénytelen. A székelyek agyagfalvi gylése (okt. E.-i területre törvényhozás útján fognak ki16.) Mikó Imre gr. vezetése alatt békejobbot njnijt, terjesztetni. B. mindazon törvényei, melyek az
a másik két nemzetet testvérének vallja, de a B.-i területen és a régente ú. n. magyarországi
királytól szentesített törvények tisztelete mellett. részekben a bevett vallások vallásgyakorlati és
Az 1849. márc. -i-iki birodalmi alkotmány E.-t önkormányzati szabadságát, jogegyenlségét, egyteljesen elszakította Magyarországtól és az oszt- másközti viszonyait, hatáskörét biztosítják, sérrák korona-tartományok közé sorozta. A szabadság- tetlenülfenntartatnak, egyszersmind a görög és örharc katasztrófája után is megtartotta ezt a helyét mény katolikus, valamint a görög kel. egyházakra
s régi alkotmányától megfosztva, tíz éven át a bi- is kitérj esztetnek. ö Felségének «B. nagyfejerodalmi kormány önkényének volt kiszolgáltatva. delme», «székelyek ispánjao címébl pedig az
Bz a kormányzás nyelvében, szellemében, törek- unióra hátrányos következtetés nem vonható. Tovéseiben német volt az anyagi téren és a magán- vábbá az 1870. XLIL, 1871. XVIII.t.-c. az E.-i majogi viszonyok rendezésében sok üdvöset is alko- gyar és székely részek közigazgatását, a magyarortott, de azért a jövért, melynek útjait egyengette, szági törvényhatóságok mintájára, egy és ugyanáldozatul követelte a multat legbecsesebb emlé- azon elvek alapján szervezi. A Királyfóld (Szászkeivel együtt. A szászok lettek az új éra vezérl föld) közigazgatása egyelre különállásában megelemévé E.-ben. A románság is felejti csalódását, maradt, mignem az 1876. XII. és XXXIII. t.-c. a
megbékül ahelyzettel, ert gyjt s tovább szövögeti magy. általános közigazgatási szervezetet e részre
álmait. Az 1860 okt. 20. kibocsátott császári levél is kiterjesztették és kimondatott, hogy a szász
visszaadja B. alkotmányát, de csak azért, hogy egyetem, mely alatt a múltban az egész szászfóla roskadozó birodalomnak segítségére legyen. det (9 szók és 2 vidék) magában foglaló, közigazNem volt ereje ellenállni s 1863. elküldte köve- gatási és bírói hatóságot gyakorló testületet ér.

;

az új alaptörvényekkel szervezett birodalmi tettek (1791. XIII. B.-i t.-c), élén a szászok ispántanácsba. Az udvarral tartó arisztokrácia és a jával (comes), jövre csak mint közmveldési haszászság tüntettek a maguk hségével. A magyar tóság fog szerepelni és vagyona csak közmvelöközvélemény nem kisérte útj okban a birodalmi dési^célokra fordítható a szá^z egyetem közgyszékvárosba. Hiába volt ez a kísérlet is, az ön- lési elnökének címe «szászok grófja)) (ispánja),
kényuralomnak össze kellett omolnia. S össze- az újonnan alakított Szeben vármegye fispánjára
omlott ama gyengeségénél fogva, amely benn száll. Ezzel megsznt a százados különválás E.
emésztette és a küls erszak csapásai alatt, ame- teljesen, politikailag és területileg, az anyaorlyek rázúdultak. A magyar országgyléssel egy szágba bekebeleztetett, habár a három századot
idben, 1865. összehívott kolozsvári országgy- meghaladó különválás folytán a törvényhozásban
lésen másfél évtized némasága után ismét meg- ós a szokásjogban eltérések következtek be, úgy
nyilatkozhatott a magyar közvélemény s els hogy a jogélet teljes egyenlsítése nem volt azonkövetelése volt az unió helyreállítása. Az utolsó nal keresztülvihet, st bizonyos különbségek még
erdélyi országgylés egyetlen vívmánya az 1867 jelenleg is mutatkoznak (1848. VII., 1868. XLIII.).
Irodfüom. Fessler, Engel, Horváth M., Szalay L. s a Milfebr. 17. kibocsátott fejedelmi rendelet, amely a
Magyarországgal való törvényes egyesülést meg- lenniumi történelem nagy, összefoglaló s az egész magyar
történetre kiterjeszked munkáin kívül Szilágyi 8., E. törersíti. Az elv elismerése és proklamálása után kö- ténete, 2 köt. 1866, Báthory Gábor élete; a Bethlen Gábor
vetkezett aimak végrehajtása s a magyar ország- és Rákóczi Györgyökrl szóló irod. Köváry László és
gylés törvényt alkot (1868. XLIU. t.-c ), amely az Veress Endre müvei Teutsch, Geschichte der siebenb.- SachQerhard's, Gesch. d. Grossfiirsteuth.
sen, 3 köt. 1881 és köv.
uniót megersíti és keresztülvitelét részletesen Sieb., 1883; Schwicker H., Die Deutschen in üngarn u.
szabályozza. Ezzel a külön E. története véget ért. Siebenb., 1881; Hunfal vy P., Magyarország etnográfiája;
Réthy L., A román nép és
Röszler, RumSnische Studien
nyelv Dr. Nagy J., A székelyek hun-szkita eredetlisége,
E. közjosri állása.
1879; Szabó Károly és Orbán Balázs müvei a székelyekrl
Az 1848-iki pozsonyi VII. ós a kolozsvári I. és a Székelyföldrl Hunfalvy Pál, A székelyek, 1880 Gr.
Teleki József, A Hunyadiak kora, 9 k. MüUer Pr., Archiv
t.-c. kimondották E. unióját, vagyis egyesítését
d. Vereines lílr Sieb. Landeskunde és az ugyanezen egyeaz anyaországgal, de a bekövetkezett abszolutiz- sület által kiadott Korrespondenzblatt. Approbatae constitumus ennek gátat vetett és csak az 1868. XLIII. tiones Regni Transylv. et Part. Hung. (1540—653); Constitörvénycikkben nyerte a következ, végleges tutiones corapilatSB 1654—69; Szilágyi Sándor, E. országgylési Emlékek 1526-tól, 1—11 kötet (M. T. Ak. kiadása);
szabályozását és végrehajtását: Mint már az Veress Endre, Erdélyi Trt. Porrások 2 k. Erdélyországi
1848-iki kolozsvári I. t.-c. is kijelenti, E. minden pápai követek jelentései VIII. Kelemen idejébl Veress
lakosa, nemzetiségi, nyelvi és vallási különbség Endrétl u. a. Izabella királyné, Kakas István, Berzeviczy
Márton életrajzai és számos értekezése a Báthoryak koránélkül egyenjogú s E.-nek ezzel ellenkez tör- ból; Szalárdi J., Siralmas magyar krónikája, E. története
vényei eltöröltettek; az eddig létezett politikai 1526—1662.; Hidv. Mikó Perencz, E.-nek siralmas váltonemzetek szerinti területi felosztások, az eljogok zásai 1594—1607, folytatása Biró Sámueltl 1612-ig Nagy
Szabó Perenc, Memóriáié 1580—1658; Weiss Mihály (brassói
és kiváltságok, amennyiben valamely nemzetisé- polg. m.\ Brevis consignatio és Liber annalium, 1610
get másnak kizárásával illettek volna, megszn- 1613 Névtelen, Der ungarische od, dacianische Simplicissiteit
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:

;

:

;

;
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Kemény János fdm Önéletleirása, 1655-ig ; Bethlen
János, Kenun Transylv. libri IV. 1529—63, halála ntán
Bethlen Farkas, Hist. de rebas Transylv.,
folyt 1673-ig
1526—1609; Gr. Bethlen Miklós önéletleirása (kiad. Saalay)
és E. tört.; Alvinczi Péter, Diplomatariam. 1685—88; 3
köt.; n. Rákócíi Fer. emlékiratai, 1703—11; Cserey M.,
mus

:

;

báró Apor Péter, MetaBod Péter, Magy. és Erd. orsz.
Transylv.
Principatus, 5 k. ; báró
hist., 2 k. ; Benkó József,
u. a., A két WesseKemény Zs., E. közélete 1791—848
különválása Magyarorlényi (Tannlm.) ; gr. Mikó Imre,
szágtól, 1860; Szilágyi 8., Aa erdélyi alkotmány alakulása
(Századok 1876) Jakab Elek, E. szinei (Század. 1888), n. Apafi
Mihály, Szabadságharcunk, Udvarhely vármegye monográMika S., E.-i hadi zászlók
fiája, Szádeczkyval együtt:
Szádeczkj- L., E.-ország és Mihály vajda
1610. (Tomi 1893)
(1893) és több rendbeli dolgozata E.-röl, különösen János
Zsigmondról és Báthory Istvánról, Bocskayrol. Bethlen Gáborról ; Békés Gáspár, Kovacsóczy Farkas életrajzai: a
A csiki székely krónika, A
Székely oklevéltár kötetei
székely határrség szervezése, Br. Apor Péter verses müvei és levelei, Halmágyi István naplói stb., stb. : Kolozsvári és Óvári, Az E. i törvényhatóságok jogszabályai, 1. 1885
Lázár M. gr., E. f6ispánjai( a Századokban, Torma Károly toldalékával) Nilles M. 8. J., Symbolae, Oeniponte, 2 kötet
1885, a m^yar és román tndom. alcademiák anyagi támogatásával kiadva ; Jancsó Benedek, A román nemzetiségtörekvések, 2 köt., Bndapest 1896—99. Lám, Az E.-i országgylés szervezete 1541—1848 (Kolozsvár 1908); Tandler,
Die indnstrielle Eatwicklung Siebenbürgens (Brassó 1909) ;
Hchsmann, Siebenb. im Zeitalter der Reformation (Archív,
35-36 k.); Veress Endre, Erdélyi történelmi források,
Transyl(I. k., Bécs 1911) ; Mitteilongen der Pontes
vanicarom, Wien 1912. Részletesebb felvilágosítás ama címkénél, melyekre a szövegben ntalás történt.

1661—1712

fflstoriája,

:

.\ltorjai

morph. Transylvaniae, 1763

:

;

R

:

;

;

;

Bemm

Erdély Sándor, államférfiú, szül. 1839 aug. 1.
a bUiar vm. Körösklsjenn, székely nemes családból. Az egyetemet Budapesten végezte. Ügyvédi vizsgálatot tett, aztán a fváros szolgálatába
állt, s 1869. Pest város fjegyzjévé választották.
1871. átlépett a bírói pályára, hol gyorsan emelkedett már 1886. kúriai bíró, majd 1890. gjörikir.
táblai elnökké, Szilágyi Dezs alatt pedig az igazságügyi minisztériumban államtitkárrá nevezték
ki. Mint ilyen azután a Bánffy-kormányban 1895.
igazságügyi miniszter lett. ó léptette életbe minden összeütközés nélkül az egyházpolitikai törvényeket, megalkotta az általános magyar polgári törvénykönyv els egységes tervezetet, miniszteri mködésének eredménye a büntet perrendtartás törvénybe iktatása, a hitelszövetkezeti
törvény, s 6 hozta be Magyarországon a bünteti
ügyekbe az esküdtbiróságot. 1899-ben a kormány
lemondásakor is fölmentették. Visszalépése atán
Máramarossziget és Gjula városok díszpolgárul
választották s Gyula egyik utcáját róla nevezte el.
1892.tl 1901-ig a dunaszerdahelyi, azután 1906-ig
a trencsénmegyei báni kerület képviselje volt A
koaliciós kormány megalakulásakor visszavonult
a politikai élettl, de azután tevékeny részt vett
a nemzeti munkapárt szervezésében. 1910ben a
báni kerület ismét egyhangúlag megválasztotta
képiseljévé.
;

t

Erdély-Délvidéki vasút r-t. Az 1892 okt.
megnjilt nagyszeben-feleki, az 1892 nov. 21.
megnyílt lelek-fogarasi, az 1897szept.— nov.-ben
megnyílt alvincz-nagyszeben-vöröstoronyi és az
1908 júl. 29. megnyílt fogaras-brassói rendes
nyomtávolsága h. ó. vasutak az 1911 márc. 8.
13.

kelt engedélyokirat alapján társasági különállá-

sok megszüntetése mellett, a társ. tkének
20,826.000 koronában s az engedély tartamának
egységesen 1988 dec. 18. történt megállapítása
mellett Erdély- Délvidéki vasút r.-t. cég alatt

—
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fvonala Alvincztól Vöröstoronyországhatárig terjed, hol a román államvasúthoz
csatlakozik. Szárnyvonalai az olthidi kitértl
Brassóig, Szászsebestl Szászsebes frésztelepig
és Péterfalváig terjednek. Az olthidi kitcrt és
Felssebes állomást összeköt stratégiai ív használaton kívül áll. A vonalak hossza 2bS-é km. A
Máv. üzemében van.
Erdélyi (somkereki), régi magyar család, mely
az Apaflakkal, Bethlenekkel, Becseiekkel és Léliekkel együtt a Comes Vümos francia lovagtól
származott Becse-Gregor nemzetségnek volt egyik
elágazása. Els ismert se Becse a XIII. század
második felében élt két fia volt János (1304—
1325) és Gilét (1298—1304), mely utóbbinak
Mihály nev fla (1329 33) alapította a Nemegyei s Becse (1329—33) a Virágosberki családot,
lÁszlótól pedig (1325—81) származott a Somkereki, késbbi nevén E. család. László unokája,
Antaldí nikápolyi ütközetben tnt ki (1396),hol vitézül harcolt s azzal, hogy a Dunán egy hajót tartott
készen, jelentékeny része volt Zsigmond megszabadulásában. 1401. Knin vár kapitánya volt Horvátországban, melyet vitézül védelmezett Hervoja támadása eUen. 1402. Csehországba kisérte
el Zsigmondot, kit a következ években Nápolyi
László párthíveinek mozgalmai alatt híven szolgált. 1407. somlyai vámagy volt. 1414. ismét
külföldre kisérte Zsigmondot, jelen volt Aachenben Zsigmond és Borbála megkoronáztatásán s
azután a konstanzi zsinaton. Érdemeiért 1402-tl
több ízben megadományozta Zsigmond. 1414.
pallosjogot nyert, 1415-ben címerrel ajándékozta
meg (ezüst gólya kiterjesztett szárnyakkal, fejér
liliomos arany koronával, amint egy nyaka köré
tekerzött arany kigj'ó fejét leharapni készlü).
Megh. 1429 körül. Testvérének, Jánosnak (1391—
1410) két fla, Féter és János mag nélkül halván
el, a családot Antal tartotta fenn. A család késbbi tagjai közül E. János 1527. Báthori István
nádor tokaji kapitánya volt, 1528. azonban átadta
a várat János királynak. E. István Tordamegye
fispánja. Gróf Lázár Miklós szerint már valószínleg Báthori Zsigmond nevezte ki 1602. s
e méltóságot viselte haláláig, 1642 márciusig. Az
1605. marosvásárhelyi gylés után, midn Gyulafify László táborba szállt, E. azon furak
közé
tartozott, kik haza kéredzkedtek, azzal mentvén
magukat, hogy
gylésezni s nem táborozni
jöttek, de ígérték, hogy kell készülettel meg fognak jelenni. 1610 szén Péchy Simonnal együtt
Báthori Gábor követe II. Mátyás királyhoz. Midn
1613. Szkender basa Báthorit le akarta tenni a fejedelemségrl, E. Kamuthj'val együtt ellene szegült e szándéknak. 1620. tanácsos, 1630-tól szamosújvári fkapitány, s az volt még 1636. is,
úgyszintén a fejedelmi ítél tábla ehiöke. Ekkor
azonban már nagyon elrehaladt korban volt s
ezért a Bethlen István elleni hadjáratkor 1636.
és 1637. sem a maga, sem a felesége birtokai
után nem állított hadat, amiért 1643. özvegyét
pörbe is fogták, ügy látszik, ezen idtl kezdve
a fispáni tisztségben som járt el, ha a elmet haláláig viselte is. Az E. család, mely a XVI— XVn.
sz.-ban Gemyeszegröl is írta magát, ezen Istvánban flágon kihalt. V. ö. Décsényi Gy., Turul,
egj'esültek. AzE.

;

:

—
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Lázár M. gr., Erdély fispánjai
Magyarorsz. csal. IV. k.
Erdélyi, 1. Gyula (mindszenti), író, szül. Gödölln 1851 jan. 26., megh. Budapesten 1912 jún. 4.
U. 0. jogot végezett, Szegeden az árvíz alkalmával a vízrendri országos bizottság jegyzje volt.
A hetvenes és nyolcvanas évek alatt több budapesti
lap munkatársa volt s nagyszámú szépirodalmi
1892. 3 füz.

Nagy

;

J.

tárcát, verset és elbeszélést írt. Szerkesztette
1871— 72. a Közrendészeti Lapokat, 1884. a Magyar

Közigazgatást és 1892-tl a Buda és Vidékét és a
Keresztények Lapját. Önállóan megjelent regépyei Gavallér aszszony (két köt. 1884) Kovász
nélkül (1885) Tessék elolvasni (1886) Hálás szemedve (1891)
rep (1890) Zúg a malom (1890)
múlt (1892) Két szemöldök (1892) Az utolsó
Isten (1892) Hol a vad leány ? (1895) ; Más sorsa
Mire kivirágzik (1896) Szegény Dezs
(1896)
;

:

;

;

;

A

;

A

;

;

;

;

;

A

zászlós úr fia (1897); Füböl fából
(1896);
(1904) ; egyéb müvei : Éz is, az is, adomák, korrajzok (1894) ; Nóta mellett, költemények (1894)

Széchenyi-emlékkönyv (1895—96).

Irt

továbbá

több politikai tárgyú röpiratot.
2. E. Ignác, misszionárius, szül. Zsigárdon,
Pozsonyvármegyében, 1828 február 8., megh. Kínában 1865 aug. 15. Pozsonyban és Nagyszombaton tanulva, 1854. pappá szentelték s a nógrád-

Erdélyi

kezdett tüzetesebben foglalkozni egyrészt esztétikával és kritikával, másrészt a népköltéssel.
Nagy hatással voltak reá a népköltészet értékére

Herder eszméi, a filozófiában pedig Hegel tanítása.
Költi munkásságánál azután jelentsebb is lett
egyrészt esztétikai és kritikai, másrészt folkloriszvégül filozófiai munkássága. A Kisfaludytársaságba 1842. tagul, 1843. titkárul választatván meg, székét a népköltészetrl szóló értekezésével foglalta el késbb indítványozta a népköltikai,

;

tés

remekeinek összegyjtését és kiadását.

A tár-

saság magáévá tette az indítványt s E.-t bízta
meg a gyjtés vezetésével és a szerkesztéssel. így
jött létre B. szerkesztésében és a Kisfaludy-társaság kiadásában az els nagy Magyar népköltési
gyjtemény 1846., 1847. és 1848., 3 kötetben. A
2. kötetben E. maga jeles tanulmányban jellemezte
a magyar népköltést. E gyjtemény tárta fel elször a magyar néplélek költi elemeinek gazdagságát s igen nagy hatása volt mköltészetünk hangbeli, nyelvi és formai magyarosodására. A népmesék egy része németül is megjelent Stier fordításában (Berlin 1850). Ezt a gyjteményt követte a
Magyar közmondások könyve 1851, szintén a Kisfaludy-társaság megbízásából, a közmondásokról
írt elszóval. A népköltés termékeibl kisebb sze-

melvényes gyjteményeket is adott ki Magyar
vmegyei Vadkerten mködött mint segédlelkész. népmesék (képes kiadás, Pest 1853), Válogatott
1859-ben hittéríti pályára lépvén, újoncé veit
Parisban töltötte, de már 1861. Kínába utazott,
hol nagy tevékenységet fejtett ki. Kínából több,
népismei szempontból érdekes levelet küldött hazájába, melyek nagyobb része a Magyar Sionban
és a Magyar Államban jelent meg.
3. E. Indali Péter, 1. Indali.
költ, író és bölcsel, született
4c. E. János,
Kiskaposon, Ung vármegyében, 1814 ápr. 1., ref.
vallású földmíves szülktl, megh. Sárospatakon
1868 jan. 23. Atyja, Mihály, kis könyvtárral is
bíró, énekelni is szeret diákos ember volt, íiát
maga oktatta, majd 1824. Sárospatakra küldte.
Ott végezte E. egész iskolai pályáját; magán
tanítással kereste meg kenyerét s az iskolai tanulmányok mellett korán megtanulta a német és
francia nyelvet. A kollégium falai közt virágzó
ifjúsági egyesületnek 1832 óta egyik legmunkásabb tagja volt s neve csakhamar feltnt az irodalomban is. Patakon maradt jogra és (1835-tl
fogva), mint Máriássy Béla nevelje, több ízben
Pesten is megfordult és megismerkedett az íróvilág kitünösógpível. 1837-ben Pestre ment joggyakorlatra s kítöltvén patvaristai és jurátusi
éveit, 1841. ügyvédi oklevelet nyert, azt azonban
félretéve, egészen az irodalomnak élt, s már
1839-ben az akadémia levelez tagjává választották. E közben boldog házasságra lépett Vachott
Kornéliával, Vachott Sándor és Imre írók testvérével, akit azonban csakhamar elvesztett. A munkában keresett vigasztalást s ez idben igen sokat és szépet írt. Elssorban mint költ lépett fel
és lírai költeményeivel és balladáival aratott sikert,

melyek az Auróra és az Athenaeum korának
mutatnak átmenetet Petfi nemzetibb irá-

lírájától

nya

felé s részben a népköltés hatását is éreztetik,
üti leveleket is közölt Garay Regéljében, hoszszabb külföldi (középeurópai) utazásáról. Ezentúl

:

nuigyar népdalok (képes kiad., Pest 1857), A népköltészet, Népdalok, népmesék és népmondások
(Pest 1869, 3 köt.). E. neve általán elválaszthatatlanul össze van nve a magyar népköltési kutatásokkal. Saját verseit Költemények címmel adta
ki (Buda 1844), a szabadságharc idején pedig
Szabad hangok cím gyjteményét tette közzé
(Pest 1849). Mködésének harmadik iránya volt
a kritikai ós esztétikai Kölcsey és Bajza után ö
következett kritikusaink sorában, Kölcsey és
Henszlmann után pedig esztétikusaink közt. Bí;

rálatainak és esztétikai dolgozatainak bölcsealapot vetett s az irodalmi élet tüneteit magas
szempontokból törekedett tekinteni. Foglalkozott

leti

szinbírálattal is
jegyzje volt a drámabiráló bizottságnak, s 1848—49. a Nemzeti Színháznak
igazgatója is lett. Emellett a Respublika cím
forradalmi szellem lapot is szerkesztette, s
emiatt a fegyverletétel után hosszabb ideig bujdosott is. 1850 után életének új korszaka líezdödött.
1851-ben meghívták a sárospataki fiskola bölcseleti tanszékére. Ettl fogva haláláig itt mködött mint tanár és író, a fiskolát az elnyomatás
szomorú éveiben kortársaival a nemzeti mveltség egyik fontos szókhelyévé emelte. 1859-ben az
országossá lett fiskolai Kazinczy-nnep és 1860.
a fiskola háromszázados jubileuma ünnepét rendezte. 1863-ig a bölcsészetbl, esztétikából és
pedagógiából tartott eladásokat, ekkor a fiskola
könyvtámoka lett és az ezzel járó irodalmi tanszéket íoglalta el, mind a magyar, mind a világirodalmat eladván. Miután drámája:
Vélenczei hölgy, 5 felv. (Pest 1851) és Dramaturgiai
társalgás elszóval (a Nemzeti Színházban elször 1852) már elbb megjelent, illetleg színre
került, sárospataki évei alatt írta jelentékeny
mvei közül a következket
Jiazai bölcsészet
jelene (Pest 1857) Egy századnegyed a magyar
;

A

:

;

A

Erdélyi

603

Erdélyi

szépirodalomból (nagyobb kritikai tanulmány,
mely igen élénk figyelmet keltett, fleg a Petöflsárospataki
utánzó Ura elleni támadásával)
ref. fiskola háromszázados ünnepe, 1860 júl. 8.
(emlékkönyv, többek munkáival együtt 1860) és
halála után egy nagyarányúnak tervezett mnek,
az Egyetemes irodatomtörténet-nok. els részébl
az Ókori irodalom története (3 füzetben, Pest
1869). Irodalmi tanulmányait és birálatait szintén
elkezdte összegyjteni, s két kötetet kiadott bellük E. J. kisebb prózái címmel (Pest 1863) fia,
E. Pál a Kisfaludy-társaság kiadásában Pályák
és Pálmák (Bpest 1886) Aesthetikai tanulmányok
;

A

;

:

;

1888) Tanulmányok (1890) címen folytatta,
a többi még kiadásra vár. Lefordította franciából
Seribe vígjátékát, a Pártfogolást (Pest 1840) és
Boileau tankölteményót a költészetrl (Kisfaludytársaság Évlapjai, 4. köt., 1844). Szerkesztette
Garayval együtt a Regél pesti divatlapot 1842.,
azután 1847. a Kisfaludy -társaságtól kiadott Szépirodalmi Szemlét. Megalapította a Sárospataki
füzeteket (1857) és szerkesztette három ízben
(1857—59, 1864 és 1866). Toldyval, Kazinczy Gáborral és többekkel együtt Pesten kiadta az Ujabb
Nemzeti Könyvtárt. Szülházát emléktáblával
jelölték meg, szobrára a sárospataki fiskola
(u. 0.

;

gyjtést indított.
5. E. Károly, filológus, szül. Perjámoson 1859
okt. 19., megh. Kolozsvárt 1908 máj. 13. Mint a
kegyesrendnek (1876 óta) tagja, a rend tatai,

7. E. László (Gyula), bencés áld. pap, egyetemi
tanár, szül. 1868 márc. 2. Zsigárdon. Pozsony vm.
Fiskolai tanulmányait Pannonhalmán és Budapesten végezte, ahol fképen történelmi tanul-

mányokkal

foglalkozott. 1891-ben áldozópappá
szentelték s a következ évben Budapesten doktori oklevelet nyert. Ez idtl fogva tanárképz

tanár lett Pannonhalmán, ugyanott 1899— 906-ig
rendi levéltáros, majd négy éven át a központi
könyvtár re. A Fehér Ipoly fapát megbízásából
szerkesztett nagy rendi történetnek, els szerkesztje Villányi Szaniszló halála után, 1898-tól
fszerkesztje lett, s az I. és X. kötet nagy részén
írta.
kívül a n., ni. és VIII. k. egyes részeit is
1905-ben a M. Tud. Akadémia lev. tagjául választotta. 1911-ben a kolozsvári egyetemen a mveldéstörténelem rendkívüli, 1912. pedig rendes
Szt. Benetanárává nevezték ki. Fbb mvei
dekrend története, I. köt. (ebben a pontos oklevélírta meg a rend birtoktörtár kiadása meUett
ténetét)
tihanyi apátság t&rténete (a Rendt. X.
kötete) Magyarország társadalma XI. századi
törvényeiben (1907); számos történelmi értekezést és ismertetést írt a Századok, Kath. Szemle,
Magyar Nyelv, Turul folyóiratokban.
:

;

A

A

;

8.

E. Marietta énekesn,

szül.

Kassán 1858

jún. 3. Stolltól, majd Salvitól tanult. Elször és
általános tetszés mellett 1875. lépett föl Debre-

czenben, majdAradon s Kolozsváron. A Népszínház
megnyitása alkalmából oda szerzdtették, onnan
temesvári és budapesti intézeteiben tanárkodott, azonban átvette a Nemzeti SzinházbeU operatárvégül a kolozsvári r. kat. fgimnázium igazga- sulat. Majd Lipcsébe a városi színházhoz s nemtója lett. Iskolai könyveken kívül számos tanul- sokára onnan a bécsi udvari operához szerzdtetmányt írt, melyek részint a szakfolyóiratokban, ték. 1892. tért vissza s rövid idre társulatot
részint önállóan jelentek meg s többnyire a ger- szervezett. 1899. ünnepelte a Városligeti Színkörmán, román és a magyar filológia körébe vágnak. ben huszonötéves jubelíumát s nemsokára nyuMég fiatalon lefordította Pellico Silvionak Bör- galomba vonult. Fbb szerepei Gretchen, TYa:

töneim

c.

világhír

mvét

olaszból (Olcsó könyv-

viata,

Gara Mária

stb.

Tanulmányt írt a leíró költészetrl
9. E. Mihály, orvos, szül. Bécsben 1782 jún.
(PhUol. Közlöny), Madách és Petfi külföldi hódí- 9., Erdélybl Bécsbe szakadt család ivadéka;
tásáról
megh. mint a bécsi cs. kir. állatgyógyintézet tanára
Az állateposról (Kecskemét 1887)
francia epos eredetei (1888). Foglalkozott a holland 1837 ápr. 21. Mvei közül említendk Ueber die
és skandmáv irodalommal is, és az Erdeije Iro- Drüsenkrankheit der Pferde (Wien 1831) Grunddalmi Társaságban, mely tagjai közé választotta, ünien der Nerven- u. Gefásslehre der Haussáugea skandináv köteteket fordításokban ismertette. thiere, insbesondere des Pferdes (u. o. 1819);
1907-ben Ibsen utolsó drámáiról olvasott fel. Versuch einer Zoophysiologie des Pferdes und
1901-ben kiadta Irodalmi dolgozatok c. könyvét. der übrigen Haussaugethiere etc. (u. o. 1820, 3.
Utolsó nagyobb dolgozata az Egyetemes Irodalom- kiad. 1830) Anleitung zur Pfianzenkenntniss oder
történetben
skandináv népek irodalomtörténete Botanik für den Landwírth, Thierarzt, u. s. w. (2
a reformáció óta. Megírta Calasanzi szent József rész, u. 0. 1835).
élet- és jellemrajzát (Temesvár 1893) és kiadta
10. E. (Mikes) Róza, írón, álnéven Öreg néni,
Simonyi Kristóf Igazháziját (Olcsó könyvtár 1888). szül. Nagy- Váradon 1846 jún. 12. Munkái: Nyár6. E. Lajos, egyet. m. tanár. szül. Uzonban éji álmok ({>( agy -Yáraá 1877) ; Jelenetek az életbl
(Háromszék vm.) 1871 jún. 1. Elbb a kolozsvári (bebreczen 1882, elbeszélések).
és sepsiszentgyörgyi kollégiumnak, majd a buda11. E. Miksa, 1. Maximüianus Transüvanus.
pesti ref. fgimnáziumnak lett tanára. 1898 sub
12. E. Nád (íQ.), cigány -prímás, szül. Szegeauspiciis regis avatták doktorrá. Tanulmány- den 1846., megh. Budapesten 1893 jul. 5. Korán
utakat tett Németországban és Finnországban. jeles hegeds letts apja zenekarának az élére állott.
1908. magántanárrá habilitálták a budapesti egye- A szegedi színház zenekarát vezette, s a városi
tem filozófiai fakultásán. Irodalmi tanulmányai zenedébe is
nevezték ki a heged tanárává.
fleg a nyelvjárástan és mondattan körébl valók. Késbb ismét zenekarának élére állott s a szegedi
önáUó mvei Az összevont mondat modem árvízkatasztrófa után beutazta vele Ausztriát,
szempontból (Budapest 1898) ; Nyelvjárásaink és Csehországot. 1885—89. Araerikában is játezott.
háromszéki nyelvjárásról Gyógyíthatlan baja miatt szivén ltte magát.
ügye és teendink ;
tört. alapon
csángók eredete nif elvjárásaik
13. E.Pál, könyvtárigazgató, irodalomtörténeti
alapján.
író, E. János fia, szül. 1864 febr. 12. Sárospatakon.
tár 1886).

;

;

A

:

;

;

A

:

t

:

A

;

A
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A

budapesti egyetemen tanári ós bölcseletdoktori
oklevelet nyert. 1886. a múzeumi könyvtár szolgálatába állt, egyszersmind folyóiratokba dolgozott s 1893-tól a Fvárosi Lapok, majd a Hazánk
ii-odalmi ós színházi rovatának vezetje volt s több
napilapba és különböz tudományos folyóiratokba
dolgozott. 1900-ban a kolozsvári egyetemi könyvtár igazgatójává nevezték ki. 1911-ben egyetemi
rendkívüli tanár. Szerkeszti 1906 óta az Erdélyi
Múzeum folyóiratot. 1911 óta az Erdélyi MuzoumEgylet ftitkára. Mint író fképen irodalomtörténettel, továbbá a magyar könyvtárak történetével
foglalkozik. A kolozsvári egyetemi könyvtár új
épületének építése és berendezése (1906—1909)
által a hazai könyvtárügynek tett jelentékeny
szolgálatot. Nevezetesek a régi magyar költészetre vonatkozó kutatásai (régi magyar históriás
énekek, régi magyar népdal, virágénekek). Önálló müvei:
XVII. századi históriás
énekek (Budapest 1887); Fáy András élete és

A XVI—

müvei (1890) A XVI— XVII. századi Énekeskönyvek (1899) Balassa Bálint életrajza (Tört.
Életrajzok, 1899) Hidvégi gr. Mikó Imre emlékezete (Kolozsvár 1905); barakonyi Barakonyi
;

;

;

—
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1553. szebeni zsinaton püspököt is választottak.
1556-ban azonban a magyar és szász lutheránusok
különváltak, s amazok Dávid Ferencet, ezekHebler
Mátyást választották meg püspökül. Dávid csakhamar reformátussá levén, lemondott ez állásáról,
melybe 1559. Alesius Dénes lépett, de az fhatósága alatt álló magyarok, kiknek a kolozsvári
önálló egyházon kívül 1557. még nyolc egyházmegyéjük volt, rövid id alatt nagy részbon reformátusok lettek,úgy hogy Alesiust a fejedelem 1564.
le is tette a püspökségrl. Az 1571 szept. 9. tartott medgyesi zsinaton a magyar lutheránusok és
a már ekkor szintén nagyon csekély számú reformátusok együttesen újra Alesiust választották közös püspökíikké. Minthogy utódja, Sándor András
már ref. volt, a magyar lutheránusok nagy része
a szász püspök kormányzása alá került, így aztán
az addig csak nyolc (szebeni, medgyesi, beszterczei, szászsebesi, brassói, kis(ii,kosdi és kisselyki)
káptalanból álló szász püspökség e tájban a sinkivel és küküllvárival már 10, a XVI. sz. végén
a szászrógenivel és bogácsival 12, késbb pedig a
szász-szentlászlóival és újegyházival 14 káptalanra szaporodott, s volt még 7, püspöki vizsgálat alatt álló egyházuk. Ujabban a káptalanok
száma 16 lett, de egyházi igazgatás tekintetében

Ferenc költeményei (Kolozsvár 1907). Kiadásában
megjelentek atyjának, B. Jánosnak müvei közül
Pályák és Pálmák (1886) Tanulmányok (1890)
a püspökség
;

Esztétikai

eltanulmányok Szemelvények E.
;

J.

kritikáiból és tanulmányaiból (1900, Jeles írók
Tára) további kiadványai Balassi Bálint válogatott költeményei (1900) Kuruc költészet (Ma;

:

;

gyar Remekírók, 1903); Vörösmarty M. Zalán
futása (Jeles írók

I.

1903).

É. Tamás (TJiomas Septem Gastrensis de
OivitateHermani). Olaszországban mködött magyar könyvnyomtató.Mintneve is mutatja, szebeni
származású. 1472— 80-ig Rurster v. Wurster nev
társával Mantovában, 1482-tl Joannes Pranciscusszal és a hírneves Jenson Miklóssal Modenában
nyomtatott. Egyik ismeretes nyomtatványának
címe Traetus de Venensis, szép antiqua-szöveges
könyv, vörös és fekete nyomással.
15. E. Zoltán, író, szül. 1872 ápr. 5. Kecskeméten. A jogot Budapesten végezte. Már 1889.
feltnt költeményeivel. 1893-ban a Magyar Újság
munkatársa lett, 1898. átvette a Veszprémvárlé.

:

megye

c.

politikai hetilap szerkesztését, de 1900.
lépett s jelenleg posta- és

áUami szolgálatba

távirdatitkár a kereskedelmi minisztériumban.
Két ízben nyerte meg a M. Tud. Akadémia Nádasdy-díját, 1897. a Vesztett Boldogság, 1907. a

költi elbeszéléssel, önállóan megMájus, költ. (1892) Twidérlagzi,
gyermekmese (1894) Epizódok, költemények

Bazsalikom
jelent

e.

mvei

:

;

;

Lauradalok (1898) Elbeszélések (1901)
Margitsziget és más költi elbeszélések (1902)
Vesztett boldogság (1908); Bazsalikom (1908).
Megpróbálkozott szinmírással is, a budapesti
Nemzeti Színházban szinro kerültek Megjött a
papa {víg}. 1 felv., 1902); Oroszlánbr (vígj. 1
(1896);

;

:

felv., 1904).

ma már

10 egyházmegyére van felegyházmegye magyar egyházközségei s mint külön esperes
ség a tiszai egyházkerülethez csatlakoztak. A XIX.
század végén 268 luth. egyház volt Erdélyben,
most pedig 260 egyház tartozik hozzá. Lélekszáma
jelenleg 205,000. A püspöki székhely Nagyszeben.
Az egyházkormányzat kezdettl fogva konszisztoriális. Az egyház élén a püspökön kívül egy fgondnok áll. Jelenlegi püspökük Müller Frigyes
osztva. 1886. kiváltak belle a brassói

(1893-tól).

Erdélyi alaptörvények. A szónak szoros államjogi értelmében vett alaptörvények, amelyeknek megváltoztatása csupán a rendes törvényhozás módjától eltér, ünnepélyesebb módon történhetett volna, Erdélyben
a tulajdonképeni
Magyarországtól való állami különállása idején
épp oly kevéssé voltak, mint a régi és a mai
Magyarországon. B.-rl tehát csakis, abban a tág,
határozatlan anyagi értelemben beszélhetünk,
amely általánosságban a legfontosabb alapvet
törvényeket foglalja magában; ily értelemben
alaptörvényeknek jelentkeznek kivált a három
(magyar, székely és szász) nemzet unióját és a
négy bevett vallás (a kat. ref., evang. és unitárius
egyház) egyenjogúságát (mely utóbb az 1744.
VI. t.-c. által a görög egyesületekre, majd az 1848.
IX. t.-c. által a görög nem egyesültekre is kiterjesztettek) tárgyazó régi törvények, továbbá az
1722. évi országgylésen elfogadott és az 1744.
II. t.-c. által becikkelyezett pragmatica sanctio.
Némiképen formai értelemben is alaptörvényeknek nevezhetk azonban azok a jogforrások, amelyeket I. Lipót királynak 1691 dec. 4-ikén kelt
hitlevele, az 1791. II. t.-c.-ben beiktatott és ugyané
cikk szerint minden trónra lép nagyfejedelem
által megersítend diploma Leopoldinum a harmadik pontjában külön megemlít s hatályukban
megersít az Approbáták, Compiláták és Wor-

—

—

Erdélyi ág. hitv. ev. egyház. Luther tanai még
a mohácsi vész eltt terjedtek el a szász városokban. Honter János mködése következtében uralomra is jutottak. Els zsinatjukat 1545 máj. 17.
Medgyesen tartották az erdélyi lutheránusok s az böczi István Hármaskönyve.
:

—

Erdélyi bányajog

605

Erdélyi bányajog. Erdélynek már a XVI. sz.
eltt nevezetes bányavárosai voltak, így Radna,
Abrudbánya, Zalatna, Offenbánya sóbányászata
Torda és Vízakna. A Miksa-féle bányarendelet
elótti idben hihetleg csak szokásos bányajog volt
érvényben, mert írott bányajognak töredékeit sem
bírjuk 1453-ík évvel kezdd egyes városi statútumok töredékei a bányászatnak csak kiils vi;

;

Erdélyi Erczhe^ység

Erdélyi déli határláncolat vagy Déli Kárpátok nevezete alá a Kái-pátok azon szakaszát foglalják, mely Erdély déli határától, Brassótól Ny.
a Sztrigy völgyéig terjed. E hatalmas hegység határát K.-en a Tömösi szoros, É.-on az Olt
völgye és a Maros, Ny.-on a Vaskapu (Marmara)
és a Sztrigj'- völgye képezi, míg D. felöl az egész
hegység az oláh alföldre ereszkedik alá. A hegység gerince kevés kivétellel az ország határát s
egyszersmind a vízválasztót is jelöli; teljesen
magán viseli a magas hegység jellemét, s benne
váltaszaggatott ormok s mély hasadékok
koznak. A hegj-tetk a környez lapályok fölé,
melyek itt-ott egészen tövükig érnek, 1300
2100 m.-nyire emelkednek s a legmagasabb csúcsok 2500 m.-íg nyúlnak fel. A hegj-ségek oldalait mintegy 1300 m.-íg tölgyesek és bükkösök,
azonfölül fenyvesek fedik legmagasabb régióit a
törpe feny és a havasi legel foglalja el. Az E.-ot
az Olt (a Vöröstoronji szorosban) és a ZsU (a Vulkán-szorosban) áttöri, azonklviU több jelentékeny
hágó rovátkolja, miért is több alcsoportra oszta Brassói v.
ható. Ezek K.-ról Ny. felé haladva
Barczasági hegység, a Fogarasi hegység, a Szebeni hegység, a Páreng, a Vulkán és a Retyezát
hegység (1. az egyes címek alatt). E hegységek
felé

szonyaival foglalkoznak. 1553. I. Fei-dinánd királynak rendelete az abrudbányai bányák számára. Bergordnnng u. Preiheiten über die Bergu. Groldwaschwerke zu Abrudbánya oder GrossSchlacken u. den dazu iaeorporiei-ten Flecken-,
Dörfer u. umüegenden Gebirge. Különös fontossággal bír a XVI. sz. végén az erdélyi bányavárosok szöveteége, mely Abrudbányát, Zalatnát,
Offenbányát, Nagybányát, Felsbányát és Körösbányát magában foglalta s az országgylés
által elismerésben is részesült. 1615-ból való
Bethlen Gábor fejedelemnek okmánya a bányászatról, a már azeltt s jelesül az 1513. évi országgyíilésen kimondott általános bányaszabadság értelmében, melyet az 1618-iki országgylés
megersített. I. Lipót királynak is a bányászat
kiváló gondoskodásának tárgya volt, ö léptette
életbe 1702-ben az 1573-ik évbl való s Magyarországnak bányajogában korszakot alkotó Miksa- geológíailag túlnyomóan ki-istályos kzetekbl
féle szabályrendeletet, melynek érvényét az 1722. épültek fel s ezáltal a keleti határláncolattól éleévi április 13-iki udvari l^maraí rend megersí- sen különböznek.
Erdélyi egyházmegye autonómiája, 1. Ertette, kötelez erejét pedig azokra az esetekre
nézve, melyekrl országos törvény nem intézke- délyi r. kat; püspöki egyházmegye autonómiája.
Erdélyi Érezhegyeég, a Maros, Aranyos és Fedik, az 1747-iki erdélyi országgylés helybenhagyta 17-47 óta az E. lényeges változást nem kér-Körös közt hosszan elnyúló, kárpátilag gyrt
tapasztalt s legfólebb az 1810.,1826. és 1832. évek- hegyláncdarab, amelynek összefüggése a Kárpábl való országos választmányoknak a bányatör- tokkal még nem ismeretes. A hegylánc tulaj donvény javítása körüli nagyobb eredmény nélküli képen a Hegyes-Drócsával kezddik, de ezt nem
kísérletei érdemelnek említést, míg végül 1854. szokták beleszámítani, de szerkezetileg hozzáa most is érvényes 1854. évi máj. 23-ikí általá- tartozik s azt mondhatjuk, hogy a Hegj'es és
Drócsa csak részei az E.-nek. A Hegyes gránit
nos ausztriai bányatörvény lépett hatályba.
Erdélyi borok. Erdély szUterülete 1909. évi m^ból ós az erre reáboruló palákból és gyúrt
adatok szerint 11897 ha. A termelt borok mint- üledékes közetekbl áll, a Drócsa leginkább KNy.-i
irányban elnyúló kárpáti homokk-ráncokból.
egj- 85Vo-a fehér, 11— l2»,'o-a siller és csak 3
40/0-a vörös bor. Három borvidékbe van osztva, Innentl K.-re óriási eruptivus tömegek követezek 1. Erdély-marosmenti boi-vidék, mely ma- keznek, amelyek részben nagyon régiek, részben
gában foglalja Alsó-Fehér^onyad és Maros-Torda pedig harmadkoriak. A harmadkori vulkánok legvraegyék szllóterületeit. 2. Erdély- küküllmentí nagyobbrészt dacitok, amelyek a krétakor végén
borvidék, ahova Kisküküll és Nagyküküllö vár- letarolt felszínen ülnek s azért nevezetesek, mert
megyék szllterületei tartoznak és végre 3. az ezeknek teléreíben vannak az ércek. A vulkánerdélyi borvidék, mely az elbbi két borvidékbe vidéktl K.-re egész Tordáig nyúlik a hegj^ség s
nem tartozó erdélyi vármegyék szllire terjed igazi kárpáti felépítése van, t. í. a hatalmasan
ki. SzUfajtái a furmint, amelyet Erdélyben som gyrt homokkláncokban festi mészkszirtek
néven ismernek, azután a királyszlló, kövér- ülnek (Vulkán. Sztrimba. Bedell, Székelyk stb.),
szöllö, leányka, járdovány, továbbá a rajnai riz- A hegység legutolsó darabja is mészk, ezen tör
ling, sauvignon, semillon, fehér burgundi, tra- át a barlangi eredet Torda-hasadék és az epigemini, zöld szilváni, auvergnas gris stb., a kék netikus Turi-hasadék, amelyen túl a hegylánc
fajták közül a carbenet, naindmegannyi kitn eltnik az Erdélyi medence miocénkori rétegei
bort adó fajta. Az erdélyi borok általában finomak, alatt. A hegységnek legnagyobb kincse az arany,
kellemes gyümölcsízüek. Találunk közöttük cse- amely a szolfatára-müködés következtében elmege, pecsenye és asztali borokat. Legjobbak az mállott eruptivus kzetekben, az ú. n. «glamm»erdély hegyaljai borok, Nagyenyed és Sárd között ban fordul el mint telér-kzet. Már az skorban
a Maros jobbpartján, nemes és flnom pecsenye- és mvelték, a rómaiak dáciai hadjáratainak ez volta
csemege-borok, amelyek a rajnai, sautemi és
oka s a középkor elején forgalomba került arany
tokaji borok mellé sorolhatók. Nevezetesebb bor- legeslegnagj'obb része Európában innen került
term helyek Csombord, Czeüia, Sárd, Alsógáld, ki. Legfontosabb lelhelyek Verespatak, AbrudGjTilafehérvár (a rózsamáli), Dicsöszentmárton, bánya, Brád, Nag5'ág, Zalatna, Aranyosbánya.
Torda.
Karács-Czobe stb. A hegység egyike hazánk leg-
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hegységeinek részrlszervezte a vezeti intézményt is. Az egyemegismerése még sok tanulmányt kivan. sület Brassóban, Segesváron, Beszterczén, SzászÉles ellentétben áll a Gyalui-havasok és a Pojana- régenben ós Bécsben létesített osztályokat. MköRuszka egyhangú, erds hátságaival, meg a Bi- dése azonban az Erdélyrészi Kárpát-Egyesület
har karsztos mészköplatójával. Legmagasabb ré- 1891. történt megalakulása óta igen kis terjeszei az Aranyos mentén emelkednek, de sehol sem delm.
Erdélyi lakodalmas, 1. Magyar táncok.
éri el az 1400 m. magasságot.
Erdélyi ló, Erdélyben, különösen Csík várErdélyi északi határláncolat. így nevezik a
Keleti-Kárpátok azon csoportjait, melyek a Már- megyében, az ottani székelyek tenyésztik az ú. n.
marosi Havasok DK.-i ágazataihoz csatlakozva, erdélyi, másként székely lovat, amely külsleg,
az Árar^os-Besztercze völgyétl és a borgói szo- bár a török idk alatt keresztezéseken ment át,
rostól B. és Ny. felé a Láposig és a Szamosig ma is sokban emlékeztet a magyaroknak shazá(Besztercze-Naszód és Szohiok-Doboka vmegyé- jukból magukkal hozott tatáreredetü lovaira.
ben) terülnek el. E láncolat É. felé az Iza völgyébe Alacsony termet, a 160 cm.-t csak ritkán éri el, de
hirtelen ereszkedik s csak rövid oldalágakat bo- rendkívül szívós, kitartó, fürge s kevéssel megcsát, D. felé ellenben nagyobb kifejldéssel bir. eléged állat, amely azonban jó bánásmódot igéHossza 120 km., szélessége 15—70 km. közt válto- nyel, mert különben könnyen vad, fékezhetetlen
zik. Közepes magassága 1300—2000 m., legmaga- természetet vesz fel. Jó katonaló.
Erdélyi magánjog, 1. Magyar magánjog.
sabb csúcsai 2300 m.-ig emelkednek. Az E.-ban 3
Erdélyi Múzeum Egyesület (E. M. É.). A
tagot lehet megkülönböztetni a Borgói hegységet, a Radnai havasokat és a Czibles hegységet legrégibb erdélyrészi magyar tudományos egyeszebb, legfestibb, legváltozatosabb

s teljes

:

(1.

siüet.

o.).

Erdélyi Gazdasági Egylet, az erdélyi részek
mezgazdaságának emelésére és érdekeinek szolgálatára alakult 1844 évben. SzékhelyeKolozsvár.
Van saját székháza, gazdag könyvtára, saját heti
lapja (az Erdélyi Gazda 44. évfolyam), számos
szakosztálya, ezek között külön szervezettel az
állatkiállítási és a kolozsvármegyei szak-o. Irodalmi szakosztályainak könyvkiadó vállalatában
eddig 56 müvet adott ki. Népies gazd. eladásokat

Erdélyi

Múzeum

alapítását

még

az 1841

—

országgylés elhatározta, de az
errl szóló törvény nem nyert szentesítést s az
abszolutizmus nehéz éveiben gr. Mikó Imre buzdítására az erdélyi magyarság 1859. csak társa184.3-iki erdélyi

dalmi úton tudta megvalósítani az B. megalapításával, s 1860. felállította a muzeumot országos
címmel, mert a nemzeti múzeum címet a kormány nem engedte meg. A kolozsvári Ferenc
József tud. egyetem felállításakor az B. gyjterendez. Heremagtisztító raktárt tart fenn. Volt sa- ményeit a tulajdonjog fenntartásával az egyeját faiskolája és szlltelepe, melyeket az állami tem használatára bocsátotta. Az B. célja az erdélyi
ilyen telepek létesítése után felhagyott. Tekin- múzeum fenntartása, fejlesztése, gyjteményeitélyes alapvagyonnal, 315,344 K-val rendelke- nek tudományos feldolgozása, a tudományok
zik, évi bevétele 32,568 K. kiadása 30,1 50 K s nagy velése s a honismeretnek és általában a magyar
számú tagjai között voltak és vannak az erdélyi tudományosságnak elmozdítása. B célokat gyjrészek nagybirtokosai s a gazdasági értelmiség teményeivel és szakosztályaival szolgálja s Kolozsvárt népszerö eladásokat, kiállításokat, vidéférflai.
ken vándorgyléseket rendez. Minden téren kiErdélyi Hegyalja, 1. Hegyalja.
váló sikereket ért el s tudományos kiadványai a
Erdélyi Indali Péter, 1. Indali.
Erdélyi Irodalmi Társaság, több erdélyi író szakirodalombannagyjelentségrejutottak. Haszbuzgólkodásával 1888 nov. 18. alakult meg, hogy nos szolgálatai elismeréséül 1904 óta az állam
a nemzeti irányú szépirodalmi érdekeket Erdély- évi segéllyel támogatja. Az E. elnöke gr. Esterben istápolja els elnöke Kuun Géza gróf, al- házy Kálmán alelnökök br. Wesselényi Miklós,
elnökei Szász Gerö, Felmóri Lajos, titkára Cser- dr. Lechner Károly, ftitkár dr. Erdélyi Pál;
nátoni Gyula voltak. A társaság tagjai alapítók, titkár Kelemen Lajos. Vagyona több milliót ér
rendesek (jelenleg 60) és pártolók. Kuun Géza gyjteményein kívül 650,000 koronás alaptkéje.
halála után Dósa Endrét választották elnökül. Gyjteményei: 1. könyvtár, kézirattárral és levélErdélyi Lapok címen a társaság folyóiratot Is tárral. 2. Érem- és régiségtár. 3. Állattár. 4. Nöád ki, amely kezdetben kéthetenkint jelent meg, vénytár. 5. Ásványtár. Mindenik tár élén az ál1912-tl pedig hetenkint. Fszerkesztje Bánffy lam által kinevezett igazgató áll, kik az B. váMiklós gróf, szerkeszti Kovács Dezs és Kiss lasztmányának hivatalból tagjai. Szakosztályai
Ern. A társaság kiadta Petelei István hátra- 1. Bölcsészet-, nyelv- és történettud. 2. Természethagyott elbeszéléseit két kötetben. Dósa Endre tud. 3. Orvostud. 4. Jog- és társadalomtud. szakelnök mellett 1912. alelnökei Csengén János és osztályok. Mindeniknek külön tisztikara és választSzádeczky Lajos, titkárai Kovács Dezs és Kiss mánya van. Folyóiratai Erdélyi Múzeum; Múzeumi Füzetek ; Orvostudományi Értesít. A jogErn.
Erdélyi káptalan, 1. Erdélyi püspökség és és társ.-tud. szakosztály óvenkínt külön kiadványokat ad. Az egyesület 1861-tl 1912-ig nagykáptalan.
Erdélyi Kárpát-Egyesület (ném. Siehenbürgi- számú kiadvánnyal szolgálta a magyar tudomáscher Karpathen- Vérein), Nagyszebenben 1880. nyosságot. Tagjainak száma megközelíti az ezret.
Irodfilom. Az B. alakuló közgylésének jegyzökönyve^
alakult meg, német ügyviteli nyelvvel, abból a
célból, hogy Erdély szebb pontjait a turisták ré- Alapszabályai, Évkönyvei. Kelemen I;., Az E. múltja, Jelene,,
tárai, Kolozsvár 1909. Az Erd. Muz. kiadványainak Jegyszére megközeUthetvé tegye. Míg egyrészrl zéke. Sajtó alatt emlékalboma, mely történetét, tárait ée
számos új utat, 22 menedékházat létesített, más- mködését ismerteti.
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vallás- és közoktatásügyi

miniszter >Iailáth Gusztáv gróf, gyulafehérvári r.
kat. püspök kértére 1899. utasítást adott ki. melynek értelmében használhatja az E. címet. Az erdélyi evang. ref. egyházkerület közgylése (1900
3.) aggodalmát fejezte ki a képviselházhoz

nov.

—

Erdélyi

r. k.

pUsp. egyhm. autonómia

ségre és bíbornoki méltóságra jutott. A XIX. sz.ban Erdély legkiválóbb püspöke Fogarasy Mihály
(1865—83) volt, aki több milUó K-ra rugó alapítványaival örökítette meg nevét. A jelenlegi
püspök, Mailáth Gusztáv Károly gróf alatt a székesegyház stílszer restaurálásába fogtak.
Erdélyi ref. egyházkerület, önállóan az 1564.
évi enyedi zsinaton alakult meg, midn a már
nagyon elszaporodott kálvinhitüeknek els püspöke Dávid Ferenc lett, akit aztán unitáriussá
létekor a reformátusok legnagyobb része szintén

kérvényében a cím használata felett. Erre
a miniszter 1901. akkép intézkedett, hogy mind a
fönti E., mind az «erdélyi r. kat. püspöka cím
használatát történelmi alapon teljesen jogosnak
és törvényesnek tar^a. Megjegyzi azonban, hogy
a címnek közjogi jelentsége nincs, a többi egy- követett. A megmaradt maroknyi kálvinistaság
házak törvényes paritását és püspökeinek tör- csak János Zsigmond halála utón tudta magát
vényes állását sért<5 jelentség annak nem tulaj- némüeg összeszedni, de 1577. már annyian voldonitható. Az egyházkenilet 1903. márc. ismét tak, hogy Tordai Sándor András személyében
püspököt választhattak. A Báthoryak uralkodása
kérvényezett, de siker nélkül.
Erdélyi püsi>ökség és káptalan. Alapításá- idejében a ref. egyház az unitáriusok rovására
nak körülményei nincsenek felderítve, de való- folyvást gyarapodott tekintélyben és számban, de
szín, hogy Szt. István uralkodásának idejére ve- igazán nagy hatalomra Bethlen Gábor és utódai
zethet^5 vissza. Területének körüUrása egyrészt a alatt tett szert, amikor tudniülik államvallás volt,
máramarosiakon gyakorlott fónhatósá^t, más- melynek befolyása még a többi, különösen az unirészt a Székelyföldnek milkovai fönhatóság alá tárius egyházra is kiterjedt.Többféle alakulás után
tartozását és a nagyszebeni prépostság kiváltsá- az 1881— 82-iki debreczeni zsinaton a többi négy
gát tekintve, többszörösen változott az idk folya- ref egyházkerülettel, régi óhajtása szerint, az
mán. Az els püspök, kinek nevét ismerjük, Simon erdélyi is unióba lépvén, azóta némi lényegtelen
(1111—1113) volt. Utódai közül Pál (1181—1187), eltérésekkel, közösen hozott törvényeknek megRainald (1222—1241), aki a mohi csatában lelte felelleg alakította át a kerület is a maga alkothalálát, ónodi Czudor Imre (1386—89), Palóczy mányi berendezkedését. Püspökét azonban ma is
György (1419 1423), utóbb esztergomi érsek. a király ersíti meg, s nem mint a többinek, egy,
Hunyadi János fegyvertársa Lépes György(1427— hanem öt fgondnoka van. Egyházmegyéinek
1442), Hunyadi Mátyás kancellárja. Veronai Gá- száma, a romániai missziói egyházéval együtt, 19.
bor (1472—75), aki mint egri püspök és bíbomok Van egy tud. fakultása, 7 fgimnáziuma és egy
halt meg és még többen jelents szerepet játsztak szeretetháza.
hazai történetünkben. A káptalan, mely hites
Erdélyi r. kat. püspöki egyházmegye aatohely volt, a püspökséggel együtt gyarapodott ja- nómiája az egész róm. kat. világon páratlanul
vakban annyii-a, hogy a XVI. sz. elején 72 falu áUó egj'házjogi intézmény. A tridenti zsinat
határaira terjedtek birtokai. Verancsics Antal, ugyanis a r. kat. egyház alkotmánya gyanánt
mint -a káptalan prépostja, ennek 24 mesterkano- megállapította a monarchiát és a rendiséget. A
nokjáról emlékezik meg. 1556-ban a kolozsvári fhatalom a római pápában személyesül meg, a
országgylésen a Szapolyai János özvegyének, hívek pedig két rendre oszolnak klérusra és laiIzabellának hódoló rendek lefoglalták az E. javait. kusokra. Ezek közül minden hatalom a klérust
A püspökséget Báthori Zsigmond fejedelem rövid illeti, a laikusok a hatalomból ki vannak zárva.
idre (1597) visszaállította, de Naprágyi Demeter A monarchikus elv ismétldik a püspöki megyékpüspököt az 1601-iki országgj^és protestáns ben, hol a megyés püspök az egyházhatalmat egyrendjei ismét számzték s az E. azontúl IH. Ká- maga birja és abban még a klérus sem részesedroly koráig csak mint cím maradt fönn. 1713-ban hetik másképen, mint a püspöktl nyert megbízás
történt az E. visszaállítása, 1715. pedig négy ka- alapján. Az egész r. kat. világban szigorú kö\ etnoDoki állás szervezésével a káptalan újra ala- kezetességgel keresztülvitt rend alól az egyetlen
pítása. Az E. második korszakának püspökei egy kivétel az E. Az erdélyi megyéspüspököt
közül Mártonfl György (1713—1721) két új kano- ugyanis személyesen és egyedül a püspöki hat-anoki stallumot, Sztoyka Zsigmond báró (1749— lomnak csak egy része illeti a potestas ordinis,
1759) egy új stallumot ós Gyulafehérváron pap- továbbá a hit, morál, szertartás, hierarchikus
nevelöt alapított. Bajtay Antal (1760—1772) és szervezet és a lelki igazgatás ügye. Hatalmának
Batthyány Ignác gróf (1780— 1798), a neves tör- másik részét a püspök az alkotmánynak megténetíró, a róla nevezett könyvtár és csillagvizs- felelleg csak az egyJiázmegyei klérussal és tigáló alapítója, szintén egy-egj- új stallum alapí- lági híveivel együtt gj'akorolhatja. Ilyen ügyek
tásával gyarapították a káptalant, melynek 1799 költségvetés.száimadások feliUvizsgálása.iskolai és
óta a kolozsvári plébános, mint a kolosmonostori alapítvánjl vagyon szerzése, megváltoztatása, elországos levéltár re is rendes kanonokja. Az er- idegenítése, kezelése, a tanítás ügye, iskolák, nedélji püspökök sorából Batthyány József gr.(1759- vel intézetek, kegyúri ügyek, püspökválasztás
1760) a kalocsai s utóbb az esztergomi érseki (1827 óta ez a jog szünetel, de Korant sincs elszékre, Kollonics László gr. (1774—1780) a vá- veszve), az egyházi szükségletek fedezése, orszáradi püspökségre s a kalocsai érsekségre, Rudnai gos adó kivetése, az egyháznak politikai és polSándor (1815—1819) a primási méltóságra, Sze- gári jogi képviselete stb. Hogy pedig a klérusnak
pesi Ignác báró (1819—1827) a pécsi püspökségre, és híveknek ez a közremködése lehetséges leHaynald Lajos (1852—1864) a kalocsai érsek- gyen, a megyebeli hívek
klérus és laikusok
intézett

—
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egy nrómai kaiolikus 5tóÍMS5á»vannak szervezve.

A

státusnak szervezete három tagból

áll

az egész

:

egyházmegye, melynek orgánumai a státusgytilés
ós az igazgató tanács, az esperességek, a hitköz-

Erdélyrészi Kárpát-EeryesUlet

Commissio» állíttatott fel, mely a státus hatáskörébl mindig többet és többet ragadott magához, s ez ellen az erdélyi országgyléseknek
minden erlködése eredménytelen maradt. Végre
I. Ferenc József 1867. a törvényellenes Catholica Commissiót megszntette. A visszaállított
kat. státus 1868. egy 96 §-ból álló szabálytervezetet dolgozott ki, melyet tovább fejlesztettek a
státusgyülésnok jegyzkönyvi határozatai. így
alakult ki a ma érvényes állapot.
lica

I. A státusgylés tagjai egyháziak és világiak
(egyharmada egyházi, kétharmada világi), akiket
a tagság részint hivataluk és tisztségeik alapján,
részint választás alapján illet meg. Elnöke a megyéspüspök, de kívüle még egy világi társelnök
is van, ki a püspök akadályoztatása esetében
Az E. fölötte nagybecs intézmény. Igazi automint elnök mködik is. A határozatokat szavazás nómia. Nem állapodik meg az áUam beavatkozá.útján a többség szerint hozzák s ez a püspökre is sának kizárásánál, hogy így a püspök hatalma
kötelez. Rendes gylés minden évben az ülések annál korlátlanabb legyen, hanem a hatalomban
nyilvánosak. Határozatainak jogerejéhez semmi alkotmányos és önálló részt ad úgy a klérusnak,
felsbb jóváhagyásra nincs szüksége, mert saját mint a laikusoknak, alapul véve a két rendnek
autonómiája ügykörében végérvényesen dönt. Az paritását. A kormányzottak így válnak egyszer
igazgató tanács áll 8 egyházi, 16 világi tagból közigazgatási anyagból igazi alkotmányos tényeés tisztviselkbl. Ezeket mind a státusgyülés a zvé, mely saját egyházi szükségleteirl önmaga
maga kebelébl maga választja. Elnöke a püs- gondoskodik, s azokat önmaga látja. el. így éli
pök és a világi elnök, rendes ülés havonként bele a híveket közvetlenül az egyházi életbe, s
;

egyszer van, de nem nyilvános; három állandó bi- ezáltal az egyházi életnek annyi közvetlenséget
zottsága a jogügyi, gazdasági és pénzügyi. Ha- és gazdagságot szerez, mint Erdélyen kívül
tásköre nemcsak abban áll, hogy a státusgylés hiába keresünk. V. ö. Bochkor Mihály, Az erhatározatait végrehajtja, hanem önálló jogkörrel délyi katolikus autonómia (Kolozsvár 1911);
:

is

mködik.
n.

Kosutány

Az esperesikerület iobb&ra csak mint válasz-

Ignác, Egyházjog

(u.

o.,

III.

kiadás,

1906).

tókerület él, az esperes összehívja a gyléseket
Erdélyi róm. kat. státus, 1. Erdélyi r. kat.
egyházi és világi tagokból. Az esperesség közbe- püspöki egyházmegye autonómiája.
es fokozat a püspöki hivatal és a községi önkorErdélyi Szász Gazdasági Egyesület, az érmányzat közt.
dé] yrészi szászok lakta íold mezgazdaságának
III. Az egyházközségeknek mint autonóm alaemelésére alakult 1845. évben. Szókhelye Nagyvidéki egyesülete és 230 helji ós
kulásoknak szervei: a községi közgylés, hol szeben. Van
minden kat. családf az elforduló egyházi és is- községi egylete ós köre. Mködése kiterjed- a
kolai ügyek intézésében szavazattal bir.
köz- 228 szásznyelv városra és községre. Van saját
Landw. Blatter für
ségheli egyházi és iskolai tanácsolok 6—12 tag- székháza, könyvtára, lapja
ját a közgylés választja három évre. Ahol a Siebenbürgen. Munkákat ad ki tagjai részére.
hívek maguk tartják fenn a plébániát, oda plébá- Külön népies tanfolyamokat tart fenn 3 vándornost is maguk választanak, kit azután a püspök tanárával és tisztviselivel. Gazd. és állatorvosi
hivatali hatalommal felruház.
fiskolákon évente 2—2 egyént képeztet. SzolAz E. a történelem folyamán a közönségesen gálja a mezgazdaság minden ágát, segélyezi a
érzett szükség hatása alatt önmagától fejldött gazdaköröket. Katona-otthonában a szász katoki. Már a protestantizmust megelz idkben ott nák mveldésérl gondoskodik. Van saját árútaláljuk elzményeit. A szükség akkor vált ége- csarnoka. Tagjainak száma 10,785. Alapvagyona
tvé, mikor Erdély legnagyobb része
a szé- 224,000 kor. Évi bevétele 100,000 K, amibl
protestánssá lett, a kat. 43,000 K-t a nagyszebeni földhitelintézet nyújt.
kelység kivételével
püspökség pedig politikai oknál fogva megsznt. Hathatós tevékenysége a szász földmívesgazdák
Bornemisza Pál püspök (1556) Ferdinánd-párti gazdasági haladását nagyban emelte.
Erdélyi tyúk, 1. Kopasznyakú tyúk.
volt ós inkább elhagyta Erdélyt, mintsem meghódoljon János Zsigmondnak, Náprádi Demeter
Erdély részi Falka- Vadásztársulat, egyike
püspököt pedig a rendek utasították ki, mivel az ország legrégibb ilyen egyesületeinek. Szóka római császár érdekében álnokul viselkedett helye Kolozsvár. Falkavadászatokon kívül évente
(1601). Bkképen a katolikusok püspök nélkül ma- sszel lóversenyt rendez a Kolozsvár mellett lev
gukra hagyatva, kénytelenek voltak maguk gon- alsózsuki pályán. Elnöke br. Wesselényi Miklós.
doskodni egyházuk szükségleteirl ós közigazgaErdélyrészi Kárpát-Egyesület. Az Brdélyrészi
tásáról.Századokon át folyt ez a ténykedés, mely- Magyar Közmveldési Egyesület védnöksége
bl az E. mint szokásjog önmagától alakult ki. alatt alakult 1891. Kolozsvárott. Magyarország
Az egyházi felsöség ez ellen semmmi kifogást erdélyi részének turista szempontból való müvenem tett. De mikor Erdély a Habsburg-házból lése, valamint ismertetése tekintetében fejt ki az
származó fejedelmek uralma alá került, s utóbb egyesület igen értékes munkásságot. MenedékIII. Károly a szünetel erdélyi püspökséget is házakat létesített a Detonátán, Királykn, a Torrégi jogaiba visszaállította, az E. felköltötte dai hasadéknál, a Dobrinón, a Rekiczeli vízesésazoknak ellenségeskedését, kik a tridenti zsinat nél, a Pilisen és Ponoron. 100,000 korona költalkotmányának itt is feltétlen érvényt akartak séggel üdültelepet létesített Radnaborbereken.
szerezni (jezsuiták). Ezek Bécsben kivitték, hogy Forgalomba hozta a dombháti Livia-forrás és a
az erdélyi fkormányszék kebelében egy «Catho- radnaborbereki Széchenyi-forrás ásványvizeit.
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Erdemdfjazás

Téglás Gábor és Radnóti Dezs szerkesztésében
közrebocsátotta az Erdélyrészi Utikalaitzt, az erdélyi részek els Baedecker-szer leírását. Angol
nyelven kiadta a Székelyföld leírását, németül
pedig az erdélyi fürdk és ásványvizek leírását.
Magyar nyelv kiadványai közül legkiválóbbak
az iskolák részére kiadott színes erdélyi térkép
Erdélyrészi fürdk és ásványvizek leírása (Hankó
V.-tól); Hegyek kultusza Erdély népeinél (Hermann A. -tói) az Erdély, az egyesület hivatalos
lapja, amely állandóan foglalkozik az erdélyrészi
turisztikai és néprajzi kérdésekkel; a Székely-

Sándor József és Merza Lajos szerkesztette ErÚtikalauz, az országrész els Baedeckerszer leírása, melyet az Emke második kiadásra
az Erdélyrészi Kárpát-Egyesületnek ajándékozott
a 19,000 kötetben megjelent Deák Ger-fóle Emke
daloskönyv. 113,000 K gyjtéssel és adománnyal
segítette el a segesvári Petfi, zágoni Mikes,
körösi Csoma, szászvárosi gróf Kun, kolozsvári
Mátyás király és más szobrok létrejövetelét. 46,922
K-ával jutalmazta a buzgóbb néptanítókat és óvónket 431 községben 12,140 felntt analfabétát

Brassóvármegyei, Udvarhely vármegyei útikalauzok. Az egyesület 1898. Kolozsvárott balneológiai kiállítást rendezett, valamint az ezredévi és a brüsszeli kiállításokon is részt vett. Szá-

védmozgalmat, mely által a romániai vámháború
alatt 1,245,000 K-ával táplálta az évszázados

;

földi,

mos

utat, ösvényt, gyalogjárót, tájékoztató táblát

létesített az erdélyi

hegyek

közt, tárgyalásokat

folytatott az illetékes hatóságokkal a kalauz- és

fuvaros-ügy rendezése érdekében, évenMnt több
kirándulást rendez Erdély szebb pontjaihoz. Mátyás
király születési házában, Kolozsvárott nyitotta
meg 1892. az Erdélyi Kárpát-Muzeumot, amelyben
több mint 3000 köteti-e
szakkönyvtár s mintegy 2000 drb néprajzi, turisztikai, háziipari, természetrajzi tárgy foglal helyet. Az egyesület védnöke
József Ágost fherceg. Osztályokat Budapesten
és az összes erdélyi vármegyékben létesített az
egyesület.

men

Erdélyrészi Magyar Közmveldési Egyea név kezdbeti alapján közkeletüleg
Emke, Magyarország legnagyobb közmveldési
egyesülete. A pánszlávizmus, pángermanizmus
és dákó-romanizmus együttes üzelmei ellen az
sület,

erdélyrészi magyarság megvédése feladatával
országos lelkesedés közepette alakult 1885 ápr.
12-én Kolozsvárt, mint a régi Erdély f-, és ma is

központi városában. Az alapszabályokat Sándor
József lapszerkeszt, azóta tiszteleti alelnök- ftitkár készítette. Mködése kiterjed 16 vármegyére és 2 önálló törvényhatósága városra, amelyekben, Budapestet, Debreczent, Szentest és Aradot is hozzávéve, van összesen 101 férfi és
választmányra
fiókhálózati szervezete. Összes
vagyona 3.661,472
fennállása óta közmveldési és közgazdasági segélyekre fordított6.112,813
K-t. Együtt a fenti két összeg 9.774,285, tehát
közel 10 millió K. Évi költségvetése 1912-tl növekv arányban 261,117 K. Mindezt önerején, kizárólag társadalmi eszközökkel hozta létre. Az
alapító és rendes tagok száma, a gyámolító tago-

n

men

K

;

kon

kívül, 19,288. Mködése folyamán erkölcsi és
anyagi erejével szervezett és fenntartott 268 állami, községi, felekezeti és egyesületi népiskolát,

77 kisdedóvót évi 63,716 K-ával tartja fenn az algyógyi székely föld mívesiskolát, árvaházzal kap;

csolatban; a papi fizetések állami kiegészítése

eltt 148 községben gondoskodott a magyar

fele-

kezeti lelkészi gondozásról
nagyszámú felsbb
oktatási, egyetemi, mvészeti és ipariskolai ösztöndíjon, emberbaráti és jótékony segélyen kívül
;

214 nép- és 24 katonai könyvtárt, félmeghaladó mvel 154 népdaloskört, mely

létesített

milliót

;

tereken az ifjúsági egyesületek hozzáadásával
együtt, az úttör munkát végezte az egész hazában. 77 nagyobb kiadványa közül kiemelend a
Révai Hagy

Lm0wna.

TI. ÍM.

délyi

;

tanított. Ipari téren kezdte az újabbkori

honi ipari

piacát veszített erdélyi ipart létrehozta az Erdélyi
Iparpártoló Szövetséget, mint a Magyar VédEgyesület kezdetét rendezte a kolozsvári Határ;

;

sepsiszentgyörgyi Székely ipari és mezgazdasági és a budapesti ErdélyikiáUításokat,ntóhhit
az orsz. Iparcsarnokban. A nemzetiségek testvéri
megközelítésére szervezte az Erdélyrészi KárpátEgyesületet, kebelébl jött létre az Erdélyi Irodalmi Társaság, s erkölcsi és anyagi segélyével
azei'vezátek A Székely-szövetséget alkoté Székelytársaságok. Az erdélyi földbirtok megmentésére
az egyesület kezdte az országban az els magyar
hitelszövetkezeteket vezet tagjai létesítették az
Erdélyi Magyar Jelzálog Hitelbankot az egyesület nyerte meg és vitte be Erdélybe a budapesti
legnagyobb pénzintézetek fiókjait, miáltal a magyar jelzáloghitel ma Erdélyben 17.397,000 K-val
múlja felül a szászokét és románokét együttvéve.
Az Emke nagy társadalmi hatásának ós részben
közvetlen munkásságának köszönhet, hogy az
erdélyi részben a magyarság negyedszázad alatt
2-70, míg a más két nemzetiség csak 0"65''/o-kal
szaporodott, vagyis a két utóbbi aránylag visszament, az állam nyelvén beszélk száma 80y,000-röl
1.039,000-ra sazími olvasni tudókszáma 471,000röl 931.705-re emelkedett. Az egyesület 1911
szept. 8-án Kolozsvárt megtartott negyedszázados
jubileumán maga I. Ferenc József király is képszéli,

;

;

magát.
Erdélyvidéki h.

viseltette

vidéki vasút

é.

vasutak,

Erdély-Dél-

1.

r.-t.

Érdem (lat. meritum), jelenti a cselekvés ama
bens értékét, melynél fogva az jutalomra méltó
ámbár tágabb értelemben a büntetésre való erkölcsi viszonyosság, «érdemesség» is érthet
alatta. Az É., mint teológiai mszó jelenti a cselekvésnek az örök jutalomra és az ide szükséges
eszközökre való jogosultságát, és pedig vagy úgy,
hogy ez a jogosultság Isten által tett Ígéret alapján a szó valódi értelmében megvan (meritum de
condigno), v. pedig az csak némi méltányosság kifolyása (meritum de congruo). A kat. egyháznak
az É.-rl szóló tanát a tridenti zsinat 6. ülésében
szentesítette. V. . Hurter, Theol. Dogm. Comp.
III. Noldia
Summa Theol. Morális I.
Érdemd^azás (inscriptio propter menta vei
fidelia servitia), hazai jogunkban fekv birtoknak
másra átruházása személyes érdemek v. hü szolgálatok elismeréséül s megjutalmazásául. Lehetett ideiglenes v. örök idkre szóló az elbbi bizonyos idre szólhatott v. bizonytalanra, pl. a
megjutalmazott haláláig az utóbbi érvényesen
:

;

;
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Erdészeti akadémia, lásd Erdészeti szakképcsak örökvallás (1. o.) formájában történhetett.
Ha az érdemdíjazott a fekv birtokért valamit zés.
Erdészeti államvizsga. A selmeczbányai erdéráfizetett, az É. vegyes volt, különben tiszta.
Adományi javakra a flskus ellen magszakadás szeti fiskola végzett hallgatói két évi gyakorlat
esetében csak akkor birt ervel, ha királyi jóváha- után bocsáttatnak B.-ra, amely Budapesten a földgyással volt megersítve.
mívelésgyi minisztériumban tartatik meg minÉrdemérem, 1. Érdempénz.
den év tavaszán és szén. Az erdészeti államÉrdemjegyek, az zsArotóftan a tanulásban elért vizsga 4 tagú bizottság eltt folyik le, amelynek
eredmény mértékének kifejezi. Általánosan hasz- elnöke az országos ferdmester, tagjai pedig kielégséges, 4
elég- váló erdtisztekbl és a fiskola képviselibl a
nált É. 1= jeles, 2
jó, 3
kitn, s minisztérium által hivatnak meg. A vizsga letételen. A népoktatási intézetekben 1
utána van még e négy fok. Fiskolai vizsgálato- telével az illet erdmémöki oklevelet kap s ezzel
kon az érdemjegy csak szóval fejeztetik ki.
teljes képesítést nyer az erdtiszti pályára.
Érdemkereszt, 1. Rendjelek.
Erdészeti állattan, az alkalmazott állattanÉrdemleges eljárás v. érdemleges tárgyalás nak az a része, mely az erdgazdaságra hasznos
az, melynek a polgári v. büntetügyben az ügy- és káros állatok természetrajzát ismerteti és kunek érdemleges elintézése a tárgya. L. Tárgya- tatja. V. ö.Feketeh., Erdészeti rovartan (Selmeczbánya 1878) Altum, Foistzoologie (2. kiad., Berlás. Perfelvetéli tárgyalás.
Érdempénz v. érdemérem, az a faja az emlék- lin 1876—82, 4 köt.) Jtideich-Nitsché, Lehrbuch
érmeknek, melyeket oly célból vertek, hogy azo- d. mitteleuropaischen Forstinsektenkunden (u. o,
kat valamely (legtöbbször hadi) érdem elismerése- 1895, 2 köt.) Eckstein, Forstliche Zoologie (u. o.
és megjutalmazásakép érdemeket szerzett egyé- 1897); Hess, Der Forstschutz (3. kiad., Leipzig
neknek osztogassák. Ilyen pl. a nálunk leg- 1900, 2 köt.) Jacobi, Grundriss der Zoologie für
ut<ibb a boszniai okkupálás alkalmából, az abban Forstleute (Tübingen 1906).
részt vett katonák számára kiosztott katonai érErdészeti egyesületek. Erdbirtokosok, erddempénz ilyen a Magy. Tud. Akadémia nagyobb tisztek és az erdgazdaság iránt érdekldk egyepályázatainak nyertesei részére kiosztatni szokott sülései e gazdasági ág érdekeinek képviselése és
elmozdítása céljából. Vannak birodalmi, orszáérem, melybe a pályanyertes neve is bevésetik
ide kell továbbá sorolni a kiállítási pályanyerte- gos és vidéki jelleg B., legnagyobb számban
seknek osztogatott érmeket s több efféle érmet is. a Németbirodalomban és Ausztriában. MagyarÉrdemrend, 1. Rendjelek.
országon 1851. alakult meg a német ajkú UngaDivald
Erdengeleg, kisk. Szatmár vm. nagykárolyi rischer Forstverein, amelynek helyébe
j.-ban, (1910) 1428 oláh, magyar és német lak.; Adolf, Wagner Károly és Bedö Albertnek az Erdészeti Lapokban kifejtett agitációja nyomán
u. p. Brendréd, u. t. Reszege-Piskolt.
Érdeslevelek (növ.), 1. Borraginaceae.
1866 dec. 9. a hazafias irányú Országos Erdészeti
Erdész. 1. Tágabb értelemben minden, az er- Egyesület lépett (Budapest, V., Alkotmány-u. 6.).
2. Ma- Elnökei voltak gr. Keglevieh Béla (1866—1875),
dészettel foglalkozó szakképzett ember.
gánuradalmakon nagyobb, rendesen több ezer gr Tisza Lajos (1875—1898), b. Bánffy Dezs
holdnyi erdt (erdögondnokságot) önállóan kezel (1898—1911), b. Tallián Béla (1911-tl). Alelerdtiszt. Az államerdészet kötelékében az B. cím nökei jelenleg dr. Bed Albert (1880 óta) és Hormegsznt. (L. Erdömémök.) Az B. fogalma ily váth Sándor (1899 óta). Ujabban 3 vidéki erdéértelemben nem egyezik meg a Németbirodalom- szeti egyesület is alakult Magyarországon. Horban és Ausztria nagy részében a Pörster fogalmá- vát-Szlavonországnak külön erdészeti egyesülete
val, akitl csak erdészeti középiskolákban, vagy van.
még alacsonyabb rend erdészeti tanintézetekben
Erdészeti esztétika. Az erd szépségérl szóló'
nyert képzettséget kivannak. Ily altiszti minsí- tan, amely útmutatást ad, hogy az erdgazdasági
téssel biró erdészeti alkalmazottakat magánura- üzem miként egyeztethet össze a szópészet ködalmakban gyakran illetik az alerdész címmel. vetelményeivel. Az erdgazda ebben a tekintetErdészet. Az stermelésnek az erdk haszná- ben nem mehet oly messze, mint a tájkertész,
latán alapuló egyik ága. Legközelebb áll a mez- kire nézve a terlet hasznosítása mellékes, de
gazdasághoz, mert a termelés alapja mindkettnél gondos erdkezeléssel, az erdei utak megfelel
vezetésével, a vágásforduló és tenyésztend faa talaj (termföld). L. Erdgazdaság.
Erdészeti adminisztráció. Az erdbirtokos, faj helyes megválasztásával, kilátások megnyitávagy annak képviselje által teljesítend felada- sával, nevezetes koros fák és más természeti emtok két csoportra oszthatók technikaiakra (erd- lékek megrzésével az erdgazda sokat tehet az
tenyésztési, használati, rendezési munkák, útépí- erd szépségének emelésére, mi mellett azonban
tés, viziszáUítás berendezése stb.), és adminisz- minden kertészked túlzástól óvakodni kell. A
trativ természetüekre (rendeletek, felterjesztések, reklámnak az erdbe való betolakodása meggátoszerzdéskötések, pénztárkezelés, anyag- és pénz- landó. V. ö. Bund Károly, Erdgazdaság szépészámadás stb.). Az utóbbiak együttesen képezik szeti céllal (Brd. L. 1898. évf.) Szépészet az erdaz B.-t. A kezeléssel megbízott erdtisztek azonban gazdaságban (u. 0. 1899) Illés Nándor, A sétatöbbnyire úgy technikai, mint adminisztratív teen- erdk felújításának kérdéséhez (Erd. L. 1899)
dket végeznek. Azért B. alatt sokan az erdészeti Salisch, Forstaesthetik (2. kiad. Berlin 1902).
Erdészeti fiskola, 1. Erdészeti szakképzés.
kormányzást, illetve annak rendszerét értik. Az
állami erdk igazgatását 1. Erdészeti közigazErdészeti hatóságok, 1. Erdészeti közigaz-
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Erdészeti

—

iparmtan

Erdészeti ipannütan,

1.
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Erdészeti techno-

Erdészeti iskolák, 1. Erdészeti szakképzés.
Erdészeti jövedelmezségtaa, 1. E)-deszeti
sztatika.

Erdészeti kísérleti ügy. Célja egyrészt önkutatásokkal és megfigyelésekkel az okszer erdgazdaságnak biztos alapot
teremteni, vagyis útmutatást adni arra nézve, miképen lehet különböz talaj- s éghajlati viszonyok
között lehetleg legértékesebb erdket nevehii,
másrészt pedig az erdészeti oktatást a kísérleti
területeken gyakorlati útmutatásokkal és szemálló kísérletekkel,

léltet oktatással kiegészlteni.Rendesen két részre
az erdgazdasági kísérleti osztály ra s az
erdészet-természettudományi kísérleti osztályra.
Elbbihez a következ kísérletek tartoznak az
erd felújításának különböz módjai vetési kí:

:

;

sérletek, csemetenevelés, külföldi fanemek telepíáterdlési kísérletek, fatömeg

tése s nevelése,

meghatározására szolgáló különféle módok, termési táblák összeállítása stb. Az utóbbi osztály
munkálatai közül kíemelendök a talajvizsgálatok, a talaj megmvelése hatásának tanulmányozása, melyet a csemeték fejldésére gyakorol,
fenológiaí megfigyelések, a fanemek mütaní-teehnikai tulajdonságainak meghatározása, entomo:

lógiaí

— rovartani — vizsgálatok, meteorológiai

megfigyelések stb. Magyarországon 1898 óta áll
fönn erdészeti kísérleti állomás Selmeczbányán,
4 küls állomással az erdöri szakiskolák mellett
(Liptóujvár, Görgényszentimre, Kírályhalom, Vadászerd).
Erdészeti közigazgatás. Az E. az állami közigazgatásnak kiegészít része, mely az erdk
fenntartását, esetleg létesítését, gondozását, használását és felújítását, egyszóval kezelésüket a közügynek érdekében szabályozza. A kormánynak,
illetve a közigazgatásnak enem intézkedései
részint felArilágosító. oktató, védelmez és elmozdító természetek, részint pedig parancsolok, tütók és kényszerítk. Elbbieket az erdészeti politika,

utóbbiakat az erdörendészet karolja

fel.

Magyarországon az B. teendit az erdtörvény
(1879. XXXI. t.-c.) szabályozza, melynek intézkedéseit a szükség szerint kiadott kormányrendeletek egészítik ki. Horvát-Szlavonországban
a ml erdtörvényünk csak a kincstári erdkre érvényes, egyébképen ott az E. autonóm ügy s még
mindig az 1852. évi osztrák erdpátens érvényes,
kiegészítve a vármegyei erdfelügyelet szervezésérl szóló 1894. évi autonóm törvénnyel. Az
erdtv. végrehajtásából kifolyó helyi közigazg.
intézkedések Magyarországon a törvényhatóságok
közigazgatási bizottságainak kezébe vannak letéve, melyeknek tanáíSadó szakközege a fóldmívelési m. kir. minisztériumot képvisel királyi
erdöfelügyelo. aki több törvényhatóságra kiterkxjriiletében a törvény erdörendészeti rendelkezései megtartásának fre. Az erdtörvény közigazg. intézkedéseinek második és legfbb fóruma
a fóldmív. m. kir. minisztérium. Az E.-sal személyi és dologi összefüggésben van a kincstári
erdknek és az 1898. XIX. t.-c. értehnében
állami kezelésbe átvett községi és a volt úrbéresek talajdonát képez erdknek adminisztrációja

jed

Erdészeti statisztika

E.-unk tehát az els fórumon három ágra szaAz erdfelügyeletet legáltalánosabb értelemben mint elsfokú erdrendészeti hatóság a közigazgatási erdészeti bizottság gyakorolja az erdfelügyelség közremködésével. Az állami kezelésbe vett erdk ügyeit a járási erdögondnokságok és az ezek fölé állított 43 m. kir. állami erdhivatal látja el. Végül a kincstári erdk kezelését legalsó fokon szintén m. kir. erdgondnokságok végzik, amelyek erdóigazgatóságoknak, ferdhivataloknak vagy erdóhivataloknak vannak
alárendelve. Az igazgató hivataloknak ez a többféle elnevezése a kincstári erdk adminisztrációjában (igazgatóság, föerdhivatal és erdhivatal)
régi idk maradványa, de bels jogosultsággal, a
mióta a hatáskörben különbség nincs, már nem
bír. Legfels fokon az erdfelügyelet és az állami
kezelésbe vett erdk ügyei a földmivelésügyi minisztérium I/A. fosztálya alá, a kincstári erdk
ügyei az I/B. fosztály alá tartoznak. A ktUönféle közalapítványok erdöbirtokait a vallás- és
közoktatásügyi miaisztérium kezeli.
Erdészeti Lapok. Régente hónaponkint, újabban hónaponkint kétszer megjelen szaklap. Alapították 1862. Wagner Károly és Divald Adolf.
187.3 óta az Országos Erdészeti Egyesület tulajdona. Szerkeszti voltak Wagner Károly 1862—
1865-ig és 1868-70-ig, Sporzon Pál 1866-67-ig,
Bed Albert 1871— 99-ig, 1900 óta Bund Károly
is.

kad.

lógia.

oszlik

—

:

szerkeszti.

Erdészeti növénytan, oly alkalmazott növénytan, amely az erdészettel foglalkozók igényei szerint közli a növénytani ismereteket. (Általános
növényalak- és élettan, a fás növények részletes

alak és élettana, pathológiája, az erdészet növé: Fekete Lajos és
I. k. Altalános nöMágocsy-Dietz Sándor E.
vénytan (Budapest 1891) II. k. Növényrendszertan, Részletes növénytan, Növényföldrajz (u. o.
1896). Kiadja az Országos Erdészeti Egyesület.
L. még Dendrologia.
Erdészeti politika, 1. Erdészeti közigazgatás.
Erdészeti statisztika, az a tudomány, mely
az erdknek, az erdgazdaságnak és erdöipamak
jelen állapotát, továbbá a közgazdasághoz és az
állami s népélet más tényezihez való viszonyát,
végre az erdészet fejldésének feltételeit és szabályait a statisztika módszerei útján kutatja, felderíti, leírja és magyarázza. Az E. nem csak
nálunk, hanem a nyugati államokban is sok tekine téren
tetben hiányos. Legjelentékenyebb
Bed A. dr. J. Magyar Állam erdségeinek gazdasági és kereskedelmi leírása (5 negyedrét kötet, egy átnézeti térképpel, 2. kiadás Budapest
1896. Kiadatott német és francia nyelven is).
Magyarország (és Fiume városa) összes erdterülete 7.473.257 ha., Horvát^Szlavonországó
1.530,442 ha., összesen 9.003,699 ha., mely teszi
az összes területnek Magyarországon 26"5, Horvát-Szlavonországban 36- 1, egészben 28 százalékát. A Horvát-Szlavonországra vonatkozó adatok
azonban avultak (1894rbl valók). Azóta ott igen
nagy erdirtások történtek, az erdsültség foka
tehát valamivel kisebb. Egy lélekre esik Magyarországon 04, Horvát-Szlavonországon 0*58, az
egész magyar államban 0*42 ha erd.

nyeinek Ismerete.) Magyar E.
;

;

m

:

—

Erdészeti szakképzés
összehasonlításképen

még

AUam

álljon itt e táblázat

Erd-

Erdtatület

terület

let KziiKli-

RS öasiterü.

1000 ha.

Norvégia
Svédország
...
Európai Oroszország
Ausztria

Németbirodalom
Törökország

6,818
19,691

187,000
9,767
18,996
4,500
4,176
856
9,609
820
8,484
1,229

_
...

Olaszország
Bvájc ...
Franciaország
.

21

47-6
37
32-5
25-9
20-0
14-6
20-6
18-2

Egy
lélekre
esik ha.

3-05
8-81
1-85
0-37
0-25
0-70
0-13
0-26
0-25
0-34
0-46

—
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Erdészeti talajtan

minisztráció, agrikultúrflzika és kémia, közegészségtan, erdaiveléstan, víz- és hídépítóstan, nö-

vénykórtan, gyümölcstenyésztés, erd védelemtan,
vadászat és fegyvertan, fák anatómiája és fiziológiája, erdészeti szállítóeszközök,

erdhasználat-

erdészeti iparmtan, erdészeti törvények,
mez- és legelógazdaságtan, halászattan, erd. géptan,

tan, vadpatakszabályozás, erd. kísérletek.

A

hallgatók, kik csakis gimnáziumi vagy freáliskolai érettségi alapján vétetnek fel, a fiskola elvégzése után két évi gyakorlati szolgá-

mely után az erdészeti
bocsáttatnak s ezt sikerrel
letéve, erdmérnöki oklevelet nyernek.
Az erdtörvény rendelkezése szempontjából érErd jzeti középiskolák 4—6 középiskolai osztálynak megfelel eltanulmányok után kevésbbó
dekes még a következ összeállítás
Magyarországon: (1910. évi állapot szerint)
Hektár tudományos, mint inkább gyakorlati irányú kiVéderd
320,724 képzést céloznak. Ilyen középiskolákat fként
Putóhomokon álló
119,631
Ausztria nagy erdbirtokosai alapítottak (MáhMás feltétlen erdötalajon álló erd
... 11
6.031,008
risch-Weisskirchen, Reichstadt, Pisek stb.). MaNem feltétlen erdötalajon álló erd
1.001,894
gyarországon ilyen tanintézet nincs.
7-413,257
Ebbl az erdötörv. 17. §-a alá tartozó erdterület 4.737,101
Végül az alsó erdészeti szakoktatás, amely a
Horvát-Szlavonországban
mszaki segédszemélyzet (erdrök) kiképzésére
Jogi személyek birtokában van
1.142,107
szolgál, különféle név alatt szerepl erdöri szakFanemekre nézve hektárokban
Görögország
Spanyolország
Nagy-Britannia

130

16-9
3-9

latot tartoznak teljesíteni,

államvizsgára

(1.

o.)

003

_

Tölgyerd
Bttkk s más lombfa._

Magyarorsz. Horv.-Szlav.
2 037,269
336.434

Fenyerd
Összesen

...

Összesen

3.673,158
1.762,830

1.019,842
174,166

2.373,703
4.693,000
1.936,966

7.473,257

1.530,442

9.003,699

L. még Fakülforgalom és Kincstári erdk.
Elrdészeti szakképzés. Az B. céljait háromféle tanintézet szolgálja. Az erdészeti fiskolák
célja a legteljesebb, a természettudományokon,
mszaki, nemzetgazdasági és államtudományi ismereteken alapuló erdészeti kiképzést nyújtani.
Ezek az erdészeti fiskolák vagy önálló tanintézetek, vagy más fiskolákkal kapcsolatosak, így
a mezgazdasági és kultúrmérnöki oktatással
(Bécs, Hochschule für Bodenkultur), a mszaki fiskolákkal (Zürich, Karlsruhe), a tudományegyetemmel (Giessen, München, Tübingen, Zágráb), a
bányászati fiskolával (Selmeczbány a). Önálló erdészeti fiskolák (akadémiák) vannak Bberswalden, Mündenben (Poroszország), Tharandton
(Szászország), Eisenachban (Szász-Weimar), Nancyban (Franciaország), Szent-Péterváron (Oroszország), Vallombrosán (Olaszország) stb.
A selmeczbányai erdészeti fiskola 1808. alapíttatott az 1763. alapított bányászati akadémia mellett. Jelenlegi teljes címe
m. kir. bányászati és
erdészeti fiskola. A két heterogén szakmának
egyesítése egy fiskolán többféle hátránnyal bir
és ma már nem jogosult. Több tekintetben kifogás alá esik a fiskola elhelyezése is. A fiskola
címe 1904:-ig akadémia volt, tanfolyama 3 éves
(csak kevesen hallgatták a 4 éves ú. n. erdmérnöki tanfolyamot). 1904 óta a tanfolyam egységesen 4 éves s az erdömérnöki szakosztály tantárgyai a következk Mennyiségtan, ábrázoló mértan, vegytan, szerkesztési rajz, nemzetgazdaságtan, fizika, geológia, magán-, kereskedelmi ós
váltójog, számviteltan, növénytan, mechanika,
földméréstan, állattan, klimatan, elektrotechnika,
talajtan, erdöbecsléstan, közigazgatási jog, erdértókszámítástan, erdrendezéstan, középítéstan,
út- és vasútépítóstan, erdészeti statisztika ós ad:

:

—

iskolákon történik, amelyek tanfolyama 1 4 év
között váltakozik. Magyarországon 4 ily erdöri
szakiskola van két éves tanfolyammal. L. Erd-

öri szakiskolák.

Erdészeti szakoktatás,

1.

Erdészeti szak-

képzés.

Erdészeti személyzet. Az erdészeti adminiszközpontban és az erd. hatóságoknál intéz, valamint az erdbirtok kezelésével és
megvédésével megbízott személyzet. Az erdtörvény (1879. XXXI. t.-c.) megkívánja, hogy az annak 17. §-ában felsorolt tulajdonosok erdeik kezelésére és rzésére elegend szakképzett ordtisztet
és erdört alkalmazzanak. L. még Erdészeti szaktráció ügyeit a

képzés.

Erdészeti sztatika v. jövedelmezségtan, az a
tudomány, amely az erdgazdaságnak jövedelmezségét, az abban
tkéknek (talaj és faállomány értéke, a kezelési és rzési költségeknek,
meg az évi adónak megfelel tke) a jövedelemhez való arányát a kamatos kamatszámítás alapján meghatározni tanítja, s egyszersmind az erdgazdaság különböz módjainak, nóvszerint az

mköd

erd telepítésénél, felújításánál, felnevelésénél és
használatánál alkalmazott vagy ajánlott eljárásoknak a jövedelmezségre gyakorolt befolyását
kutatja, és az általánosan érvényesnek talált eredményekbl erdgazdasági szabályokat von le. V.
ö. Fekete Lajos, Erdészeti nyereségszámítástan
(Sehneczbánya 1900); Endres, Lehrbuch derWaldwertberechnung und Forststatik (Berlin 1895);
Stötzer, Waldwertrechmmg und forstUche Statik
(Frankfurt 1903).
Erdészeti talajtan. Az erdészek számára írott
talajtan, mely lényegére nézve ugyan a mezgazdasági talajtannal megegyezik, mindazáltal egyes,
az erdészetre vonatkozó részeiben bvebb, és így
oly talajviszonyokkal is tüzetesen foglalkozik,
melyeken a mezgazdaság nem zhet. Irodalmunkban képviselve van Fekete Lajos Talajtanának 1891. Selmeczbányán megjelent II. kiadása
által.
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Erdészeti tanintézetek

—

Erdmann

Erdészeti szakkép- írók a gyakorlati tapasztalatokat Németországban akkor is már összefoglalták. A XVIU.
Erdészeti technológia v. iparmUin, ismerteti sz. második felében, különösen annak vége felé,
a fának különféle ipari célokra való felhasználásá- az egyetemi képzettséggel bíró. v. éppen egyetenál fontos fl2ákai és vegyi tulajdonságait, az ú. n. meken államtudományok eladásával foglalkozó
miiszaki tulajdovságaitlsmevtcü továbbá a fának ú. n. kamerálisták közül többen összeállították az
a fafogyasztóipar ágaknálvaló alkalmazását, vü^g- erdk kezeléséhez és adminisztrációjához szüksénevezve azon fbb cikkeket, melyek belle készül- ges tudnivalókat a tényeket, szabályokat loginek és a fanemeket, melyek, e célra legalkalma- kai rendszerbe foglalván, s természettudományi
sabbak, nemkülönben pedig a faminöség szem- és államtudományi alapon igyekezvén megokolni
pontjából megkívánt kellékeket is. Végre bevonja azokat. Mindazáltal ez rosszul sikerült neldk, a
körébe az ú. n. erdészeti mellék-iparágakat is. minek foka a kamerálistaírók erdészeti gyakorIgaz ugyan, hogy az erdei nyers termények ido- latának hiánya volt. A XVIII. sz. végén és a XIX.
mítása az erdbirtokos részérl rendesen csak a sz. elején már egyetemeken tanult és egyszerszállítást könnyít durvább elkészítésre terjed smind gyakorlatilag képzett erdészeti írók vetki. Némely ese&en és bizonyos erdei termények- ték kezükbe az E. rendszerbe szedését és tudonél azonban az erdbirtokos maga is foglalkozik mányos kiképzését, akik többnyire a tanítással
azok akképeni elkészítésével, amint azok a közve- is foglalkozta, és vagy egyetemekre hivattak
tetlen használatra igényeltetnek. Ezen iparágak meg az E. eladására, vagy erdészeti akadé(fürészárák termelése, fatmpregnálás, szénégetés, miák élére állíttattak. Legnevezetesebbek volkátrány-, faecet- és szuroktermelés, fenykorom- tak ezek között Cotia H., Rartig G. L., Pfeil W.
égetés, hamuzsírfzés, mészégetés) fejtegetése sok és Hundeshagen Ch. J., kiket az E. megalapítóiirányban az általános technológia terére csap át, ként tisztel a szakközönség. Ámbár egyes speciáUs
mindazonáltal az erdésznek ezeket is kell ismer- munkák már e korban is voltak, de az erd. tudonie, mert sokszor közvetetten v. közvetett fel- mány egyes ágainak saját észleleteken, vizsgálatokon, kísérleteken alapuló fejlesztése, kimélyíügyelete alatt zetnek.
Erdészeti tudományok alatt az erdgazda- tése az alaptudományok biztosan kezelt módszerei
ságra vonatkozó ismeretek rendszeres összefogla- segítségével nagyobbára a XIX. sz.-ban történt.
Ezt kiválóan elsegítette az egyes tanszékek keU
lását értjük.
specializálása a német s újabban az ausztriai
Az erdészeti alaptudományok a következk
A) Elméleti mennyiségtan: felsbb erdészeti tanintézeteken, hol a tantárgyakI. Mennyiségtan.
ábrázoló mértan, differenciál és integrál számítás. kal és eladási órákkal túl nem terhelt tanárok
B) Alkalmazott mennyiségtan fóldmértan, erm- idejük nagy részét a tudományos kutatásoknak
tan. n. Természeti tudományok. A) Elméletiek: szentelték. Új korszakot jelez a tudományos haFizika, kémia, ásvány- és kzettan. Növénytan, ladásban a kísérleti állomásoknak még fiatal inállattan. B) Alkalmazott term.tudományok Talaj- tézménye, mely már is fontos tényeket állapított
tan, növénymvelési és ipari vegytan. Erdészeti meg, de igazi sikerét csak évtizedek múlva fognövénytan, növénykórtan, fák anatómiája és fizio- juk kellleg méltányolhatni.
Erdészeti vizsgák, 1. Erdészeti szakképzés,
lógiája, erdészeti állattan.
Az erd. szaktudomátujok a következk Erdö- Erdészeti államvizsga, Erdööri szakviz.<íga.
tenyésztéstan, erdhasználattan, erdvédelemtan,
Erdészvölgy (Kuzi), csinosan fekv kincstári
erdrendezéstan, erdbecsléstan, erdértékszáml- telep a Tisza fels völgyében, Máramaros vmegye
tás és jövedelmezségtan, erd. ügyvitel- és szám- tiszavölgyi j.-ban, Lonka mellett 1885. a kincsviteltan, az erdészet történelme, erd. statisztika, tár itt Rudolf trónörökös részére vadászkastélyt
erd. közigazgatás, erd. rendészet és törvények, építtetett.
erdészeti kisérletügy.
Erdevik, község, 1. Erdvég.
Az erdészet segédtudományai: I. ÁllamttidoErding, járás és járá-si székhely Obor-Eayem
inányok: nemzetgazdaságtan, pénzügytan. 11. bajor kerületben, vasút mellett, (i9io) 3834 lak.,
Jogtudományok: az államjog, kereskedelmi, váltó- nagy gabonavásárokkal, gyapjúfonással és posztóés magánjog alapvonalai. III. Az stermelés más szövései. Az Erdingermoos (275 km*) az Isar és
ágaival kapcsolatosak: a mezgazdaság alap- Sempt közt terül el.
vonalai, legelögazdaság, gyümölcstenyésztés, vaErdington, város Warwickshire angol countydászat, halászat. IV. Technikaiak: közönséges ban, (1911) 32,337 lak. Szöv-fonó ipar.
építészet, út- és vasú tépi tészet, víz- és hidépítéErdiószeg, 1. Bihardiószeg.
szet, géptan, különös tekintettel a fürészmahnokra
Erdmann, 1. Benno, német filozófus, szül. Guhés faiparra, fegyvertan. V. Technológiaiak: A rauban 1851 máj. 30. Tanulmányait Heidelberggépészeti technológia körébl a fának gépekkel ben ós Berlinben végezte. 1878-ban Kiéiben rendvaló mindennem feldolgozása, ú. m. fürészmal- kívüli tanár lett. 1879-ben rendes tanárrá nevez-

Erdészeti tanintézetek,

1.

zés.
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:
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;

:

mok, zsindely gépek,

ládikó-, bútorgyáripar, fagyapol, cellulózé elállítása stb. 2. A kémiai technológia körébl a fának vegytani úton való feldolgozása, ú. m. szenítés, desztill^ás útján nyert
termények elállítása, a cellulózénak kémiai el:

állítása stb.

Az

B. történelmi kifejldése. A XVIII. sz. utolsó
még alig lehetett szó, bár egyes

negyedéig E.-ról

ték ki, 1884. Boroszlóba, 1890. HaUeba, 1898.
Bonnba hívták meg egyetemi tanárnak, 1909 óta
a berlini egyetemen van. Kiadta Kantnak az elméleti filozófia körébl való fmúveit és néhány

hátrahagyott munkáját. Müvei Martin Knutzen
und seine Zeit (Leipzig 1876) ; Die Axiome der
Qeometrie (u. o. 1877) Kants Kriticismus (u. o.
:

;

1878)

;

Logik (HaUe 1892,

II.

kiad. 1907). Átdol-

Erdmannit

Erdadó

614

gozta E. Eduárd Grundriss der Geschichte der ceg számára építette a wörlitzi kastélyt és a LuiPhilosophie c. munkáját (4. kiad. Berlin 1895— sium kerti lakot Dessau mellett, finom klasszi1896); az Abhandlungen zur Philosophie und ihrer cizáló épületeket angol kertekben. Tle való a
Geschichte kiadója. Ujabb mvei Psycholog.Un- berüni királyi palota több szobájának kiképzése,
tersuchungen über das Lesen auf exegetischer így a híres Parolosaal is.
Grundlage(1898) Wissenschaftl. Hypothesen über
Erdmannsdörfer, Max, német zeneszerz,
Loib und Seele (1908).
szül. Nürnbergben 1848 jún. 14., megh. Mün2. E.,Johann Eduárd, német filozófus, sz. Wol- chenben 1905 febr. 14. Tanult a lipcsei konzervamarban,Livlandban, 1805 jún. 13., megh. HaUeban tóriumon s Drezdában Rietznél 1871. Sonders1892 jún. 12. 1829-ben szülvárosában papnak vá- hausenben, 1882. Moszkvában, 1889. Brémában
lasztották, 1833. lemond, hogy kizárólag a íilo- lett karnagy. Hófehérke stb. nagy karénekmúvezóflának élhessen s a következ évben Berlinben ket, Brachvogel A. E. Narcissához megnyitót, ki.magántanár, 1836. rendkívüli, 1839. rendes tanár sebb zongora- ós énekraüveket szerzett.
1874
Halléban, mint az egyetemnek egyik leghíresebb óta neje Oprawill (vagy nevelapja nevén FicMtanára. A hegeli iskolának volt híve s humoro- ner) Paulina zongoramvészn, szül. Bécsben
san maga nevezte el magát az irány «utolsó mo- 1851 jún. 28.; tanult Lisztnél is. Weimari ós
hikán»-jának. Mint író fölötte világos és hódí- darmstadti udvari zongoramvészn címeket
tóan szellemes. Amennyire Magyarországon He- nyerte.
Erdmannsdörffer, Bernhard, német történetgel tanai különösen Kerkápoly és Molnár Aladár
révén elterjedtek, az B. hatásának tulajdonítható. író, szül. Altenburgban 1833 jan. 24.,mogh. 1901
Legfontosabb müve Versuch einer wissenschaft- márc. 1. Heidelbergben. 1858-ban mint magántalichen Darstellung der Geschichte der neueren nár telepedett le Jenában. Berlinben pedig HerPhilosophie (3 k. 1834i— 53) igen elterjedt kisebb zog Kari Emánuel I. von Savoyen und die Deutsche
kézikönyve is Grundriss d. Gesch. d. Philos. (3 Kaiserwahl von 1619 (Leipzig 1862)
alapján
Mad. 1877—78.) 2 kötetben. Ujabb kiadása Benno képesítették magántanárrá. 1869-ben kinevezték
Psychologi- rendkívüli egyetemi tanárrá, 1871. rendes tanárrá
E.-tól (1896). Legelterjedtebb müve
sche Briefe (1851, 6. kiad. 1882), mely a hegeli Greifswaldba, ahonnan 1873. Boroszlóba, 1874.
pszichológia eredményeit népszer, szellemes mó- pedig Heidelbergbe ment. Müvei közül még megdon adja el továbbá Berünben és Halléban na- emlltendök Gráf Georg Friedrich von Waldeck
gyobb közönség eltt tartott népszer felolvasá- (Berlin 1869) Urkunden und Aktonstücke zur
sainak gyjteménye Emste Spiele (4. k. J890). Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm
Életrajzát megírta Rössler Konst. a Preuss. Jahr- von Brandenburg (1864—83, 5 köt.) Politische
Korrespondenz Kari Friedrichs v. Baden (1783—
bücher 70. kötetében (1892). Magyarul megjelent
A psychologia, E. után Molnár Aladár (Pest 1806, 2 köt.) Deutsche Geschichte vom Westfalischen Frieden bis zur Regierungszeit Fried1864).
3. E., Moritz, német fest, szül. Ameburgban richs d. Grossen, az Oncken-féle Világtörténet
1845 ápr. 15., Eschke tanítványa, beutazta Né- számára (2 köt) Mirabeau (1900).
Erdovec, adók. Belovár-Körös vm. körösi
met- és Svédországot, Németalföldet, utóbb Olaszországot, majd Spanyolországot. Tájképei közül j.-ban, (1910) 355 horvát-szerb lak., u. p. Raven,
különösen az utolsók (Segovia, Capri, Tivoli) köl- u. t. Körös.
Erd. Vadon tenyész fanemekbl álló s az
tiek és kitn szinezésüek.
4. E., Ottó Linné, német kémikus, szül. Drez- erdgazdaság céljaira szolgáló terület, mely ha
dában 1804 ápr. 11., megh. Lipcsében 1869 okt. még a maga természetes eredetiségében, az em9. Pályáját mint gyógyszerész kezdte meg, utóbb ber minden beavatkozásától érintetlenül áll saz erdbirazután a kémia volt tanulmányainak tárgya. erdnek neveztetik. Az E.-nek
Elbb a lipcsei egyetemen magántanár, 1830-tól tokos, mint a közjólét szempontjából nagy jea kémia r. tanára. Több elem atomsúlyát megha- lentsége van. L. Erdgazdaság, Erdészeti statározta a törvényszéki kémia is sokat köszön tisztika, Erdalakok, Fa, Formációoszt ály.
Erd (Erdeu, Erdev, Erdey). Régi magyar
buvárlatainak. Müvei: Lehrbuch der Chemie (Ijeipzig 1828) Grundriss der Waarenkunde (u. o. személynév, mely a törökös Onnan, Urman (a.
1833). A Journal für technische und ökonomische m. erd) változatban is divatozott az Árpádok
Chemie folyóiratot adta ki. Marcliand és Werther alatt. Az alsóbb néposztálynál azonban nem igen
társaságában a Journal für praktische Chemie fo- találjuk, hanem fleg a várjobbágyoknál és kisebb
nemességnél. A név a kicsinyít d képzvel,
lyóiratot szerkesztette.
Erdmannit (ásv.), valószínleg a homilitnak Erdd alakban is elfordul.
Erdadó. Az 1875. VII. t.-c. 6. §-ának c. pontja
egyik átalakulási terméke. Stokö, Norvégia.
Erdmannsdorf, falu Porosz-Sziléziában, Lieg- szerint adómentesek olyan erdsítések, melyek
nitz kerületben, a Lomnitz mellett, (1910) 1200 másnem mvelésre tartósan nem használható
lak., lenfonással és szövéssel. A gyönyör parkban területeken, jelesen: futóhomokon, köves vagy
álló kastély a porosz királyi családnak volt bir- vízmosásos silány szántóföldeken vagy legelökön, erdei kopár tisztásokon vannak, az erdtoka. Jelenleg magántulajdon.
Erdmannsdorf, Friedrich Wühelm, báró, né- sítés nehézségéhez képest 20—40 évig, mely
met építész, szül. Drezdában 1736 máj. 18., megh. id letelte után ily területek, akkori minségük
1795 márc. 9. Anhalt-Dessau hercegének kísére- szerint megadóztatandók. A letarolandó erdötatében beutazta Olasz- és Franciaországot, a római laj újra befásításával e kedvezmény nem jár. B
emlékeket tanulmányozta és hazatérte után a her- szakasz azt is mondja «a változás, melyen az
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adómentesség alapszik, annak bekövetkezésétl
számítandó egy év alatt az adóhivatalnál bejelentend, különben az adómentességi igény elenyészik*). További adóelengedésnek van helye
erdnél az 1909. XI. t.-c. (a közadók kezelésérl)
36. §-a értelmében tzkár, tartós szárazság, rovarok, hótörés és hógörgeteg, végül szélvihar által
okozott károsítások esetén. Az 1879. XXXI. t.-c.
16. §-ának azt a rendelkezését, hogy rendszeres
gazdasági terv szerint kezelt erdbirtokok községi adója csupán az egyenes áUamadók fele után
vetend ki, az 1909. Xlí. t.-c. 6. §-a hatályon kivül
helyezte.

Erdakadémia

v. erdészeti

akadémia,

1.

Er-

dészeti szakképzés.
1.

Erdalakok. ..Az erd falakjai a következk
Szálerd (1. Üzemmód). Felújításának és keze-

lésének módjai szerint keletkeznek mellékalakjai
a tarvágásos, vetvágásos szálerd, ..a szálaló
erd és a legel erd. 2. Sarjerdö (1. Üzemmód).
Mellékalakjai a botfaerd, kapáserd, nyes erd
és csererd. 3. Középerd (i. Üzemmód) több alakkal, így a normális középerdvel, szálerdószerü
és sarjerdszer alakkal. Magassági fekvés és
termhely szerint a következ E.-at különböztetjük meg: 1. Berki erd, a folyamok árterületein, de egyszersmind a mocsarak mentén
elterül lágy lombfaerdk egyes kemény fákkal
vegyesen, mint tölgy, szil, juhar, kris stb. Ezen
erdk talaja buja, a fák nagy méretek, a 40 m.
:

—

Erdbiztosítás

Erdbénye, nagyk. Zemplén vm. tokaji j.-ban,
2414 magyar lak., vasúti megálló, posta-

(1910)

A

községtl
és táviróhivatallal, trachitbányával.
délre a Hegyaljában, tölgyes erdktl környezve,
feletti magasságban, a liszkatolcsvai vasúti állomástól egy órányira fekszik az E.-i
fürd, melyben 6 épületben 67 lakószoba és 19
fürdszoba van. Vasgálicos timsós vize a hajdani

237 m. tenger

bánya aknáját

ki.

tölti

A

fürdt leginkább

ni

bajok, csúzos és köszvényes bántalmak ellen használják. Tulajdonosa Szirmai Ödön, kinek kastélya
alatt a tajtksziklába vájt emeletes, 22 ágú pince
van, egykor Rákóczi tulajdona. E. nevezetes slénytani lelhely. Határának szUi hajdan a Rákóczi-családéi voltak s arról a sárospataki fiskolára szálltak. 1903 jún. 19. B. tzvész martaléka lett.

Erdbényei Deák János, 1. Bényei.
Erdbeosztás, az erdnek a rendes gazdaság
megkövetelt beosztása, mely a térképen és
a természetben is megtörténik. A sok ezer holdra
terjed erdtulajdont kezelési szempontból oly részekre osztják, melyeket egy szakképzett erdáltal

tiszt kezelni képes.

Ezek erdgondwksági kerüle-

teknek neveztetnek. Terjedelmük a viszonyok,
különösen a gazdaság belterjességének foka szerint igen különböz. A magyarországi kincstári
erdgondnokságok területe 4500 és 25,000 kat
hold között változik az egész országban átlagosan 10,000 kat. holdra tehet. Az erdgondnokmagas tölgy, kris nem ritka. A folyamok árterü- ságok az erdrzés szempontjából fel vannak
letein lerakodó iszapos homok a talaj termöerejét osztva erdri kerületekre, melyek nagysága a
fokozza s a fák ennélfogva oly gyors növésüek, kincstári erdknél 500 és 6000 kat. hold között
hogy a tölgy vastagodása sokkal jelentékenyebb változik. Belterjes kezelésnél az egy kezeltiszt
a hegységi tölgyekénél. 2. Lapályi erd (1. o.). által ellátott terület nagyságának nem kellene
3. Homoki erd (1. o.). 4. Dombvidéki erd, több- meghaladnia az 5000, az erdöri kerületeknek az
nyire kocsántalan tölggyel, de cser- és magyar 1000 holdat. Az erdgondnokságot erdrendezési
tölgyet is láthatimk itt s a szkebb, árnyékosabb szempontból üzemosztályokra, ezeket vágássorovölgyekben a gyertyán jelenik meg túlnyomóan. zatokra és tagokra osztják, melyeket egymástól
5. Elhegységi erd, 6. középhegységi erd, 7. ma- részint természetes határok, f- és mellékhegygerlncek, völgyek, patakok stb., részint utak és
gashegységi erd, 1. Hegységi erdk.
Erdalja, kisk. Kis-KükuU vm. radnóti j.-ban, nyiladékok választanak el. A természetben való
(1910) 547 oláh lak., u. p. és u. t. Dicsszent- ilyen beosztás nemcsak a gazdálkodás rendes memári»n.
netéhez szükséges, de különösen síksági erdkErdállab, 1. Faállomány.
ben a tájékozást felette elsegíti. Az üzemosztály
Erdállomány. Valamely áUam, ország vagy vagy gazdasági osztály az egyenl üzemmcxiban
uradalom erdségeinek összege, akár területegy- (1. 0.) és vágásfordulóban (1. 0.) kezelt erdket fogségben {kataszt. hold), akár az összterület ará- lalja össze. Gyakran elfordul, hogy az erdgondnyában (7o) kifejezve, pl. Magyarország E.-a nokság csak egyetlen üzemosztályból áll. Az üzem13.200,000 hold, az összterület 27»/o-ka- L- Erdé- osztály 15—200 ha. nagyságú tagokra oszlik;
szeti .ftatisztika.
több tag azonkívül csonka vagy teljes, t. i. a váErdápolás, 1. Erdnevelés.
gásforduló éveinek megfelel számú vágásterüErdöaranyos, kisk. Szatmár vm. nagysom- letet tartalmazó vágássorozattá egyesülhet, de
kúíi j.-ban, (1910) 856 oláh lak., u. p. Pusztahideg- elfordul, hogy minden tag külön önálló sora a
kút, u. t. Nagybánya.
vágásoknak. Az üzemosztálytag, nálunk a váErdbádony (azeltt Badin), kisk. Zólyom gássorozat is, az ú. n. állandó gazdasági beoszvm. beszterczébányai j.-ban, (i9io) 1421 tót és ma- tás tényezi, míg az erdörészletek (1. o.) vagy
gyar lak., postahivatal, u. t. Radvány.
osztagok mulandó gazdasági egységek.
Erdbecslés, az erdtalaj termképességének
Erdbetegség, erdönyavalya, erdkor, 1. Piroés az erd lábon álló fakészletének, vagyis a plazmózis.
faállományok fatömegének, növekvésének és koErdbiró, az erdk kezelésének ellenrzésével
rának megbecslése, és mindaz, ami ehhez meg- megbízott tisztvisel. Ma már nem használt, elkívántatik. Tehát ide tartozik a fekv és állófák, avult kifejezés.
tönkök, farakások megbecslése, ú. n. fatermési
Erdbiztositás. Az erdk rohamos kitermetáblák felállítása stb. Az E. módjait az erdöbecs- lése nagyban fokozta az erdk tüzs-eszólyességét,
léstan ismerteti.
de különösen mióta a bankok az erdkre kölcsö:

;

—
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nket engedélyeznek, napirendre került az álló
erdk tzkár elleni biztosítása, mit azonban

2.

Erdödy

E.

(Erdut),

(él)

eszéki j.-ban a

csak néhány nagyobb biztosító társaság vállal.
Magyarországon ez a biztosítási üzletág eddig
óriási veszteségekkel járt. A döntött fa biztosítása már a rendes tzbiztosítás keretébe vág.
Erdcsinád, kisk. Maros-Torda vm. régeni
alsó j.-ban, (1910) 791 magyar lak.
u. p. és u. t.
Sáromberke.
Erdcske, kisk. Sáros vm. alsótárczai j.-ban,
(1910) 271 tót lak. u. p. és u. t. Tótsóvár.

szerb,

magyar

vasúti,

posta-

;

;

Erdcsokonya, kisk. Somogy vm. barcsi j.-ban,
(1910) 2149 magyar lak.; Csokonya-Rinyaújlaki

politikai

Duna

község Vercze vm.
(1910) 1572 horvát-

partján,

és német lak., hitelszövetkezettel;
és távíróállomás. A szabadka
eszéki vasútvonalon az B. és Gombos közti vasúti gzkomp közvetítette a vasúti forgalmat
1911-ig, amidn 8 millió kor. költségen itt 6 ív,
600 m. hosszú vasúti híd (a hetedik magyar vasúti Dunahíd) épült. B. mellett hajdan vár volt,
melyben 1442. Bakócz Tamás érsek született;
ma romokban hever. A vár 1526. a törökök kezébe került, de 1564. Miksa hadai visszafoglalták

a törökök végleges kizése után fényesen újjáközségi hitelszövetkezet, csokonyai tak. és se- épült s a Bakócz-Erddy család birtoka lett, melygélyzöszövetkezet, vasúti állomás, posta- és táv- tl a Pálfly-, majd az Adamovic-család kezébe
iróhivatal. Gr. Széchenyi-féle birtok és gazdaság. került most Cseh Ervin birja. A romok egyik
Erdd, 1. nagyk. Szatmár vm. B.-i j.-ban a tornyában és a kupolában freskók láthatók itt
Bükk-hegység tövében, (1910) 3588 magyar, oláh van a Cseh-család sírboltja.
Erddámos (azeltt: Dámos), kisk. Bihar
és német lak. a járási szolgabírói hivatal széke,
járásbíróság, telekkönyv, csendrrs, takarék- vm. élesdi j.-ban, (1910) 1208 oláh lak. u. p. ós
pénztár, Szatmár-E.-i gazdasági hitelszövetkezet, u. t. Brátka. Környékén vörös és fekete márvány
Szatmári gazdasági és iparbank fiókja, gzma- fordul el.
lom, vasúti állomás, posta- és táviróhivatal. Gr.
Erddi, álnév, 1. Divald, 1.
Károlyi-féle mintagazdaság és ménes. Csinos gótErddísz (növ.), 1. Müge.
izlésü templomában (mely 1482. épült) a reformáErddi zsinatok. Az elst 1545 szept. 20-ára
tusok 1545. zsinatot tartottak most a katoliku- Drágffy Gáspár, Kraszna és Középszolnok vársoké. A szUök felett dombon álló Szt. Donát- megyék fispánja, Brdd földesura hívta össze.
kápolna látogatott búcsújáróhely. A községnek Tizenkét cikkben fejtették ki nézeteiket, melyeSzatmár felé es végén magas halmon áll egy ket teljesen lutheri szellem hat át. Az erddi mápuszta kastély, négy szögletén kerek tornyok- sodik zsinat 1555 febr. 24. tartatott s végzéseiben
kal ennek helyén állott a régi vár, melynek hasonlóképen a lutheri felfogás nyilatkozott. Ezt
építésére a bélteki Drágffyak 1456. kaptak ki- Báthory György hívta össze. Az itt alkotott 20
rályi engedélyt. A várat azonban csak 25 év cikk már nemcsak a katolikusok, hanem a reformúlva kezdték építtetni. Drágffy Bertalan erdé- mátusok ellen is szól. Mindkét zsinat elveszettnek
lyi vajda unokája, Drágflfy Gáspár fispán egyike hitt végzéseit Benk József fedezte föl 1795. Malévén legels furainknak, kik egész lélekkel fo- gyar fordításban Kiss Áron adta ki A 16. századgadták el a reformációt székhelye, E. vára, a ban tartott magyar ref zsinatok végzései c. mühazai protestantizmus egyik els és legfontosabb vében.
fészkévé lett. Itt mködtek Batizi András és KoErddke, Msk., 1. Erdötka.
pácsi István reformátorok, s ez utóbbi iskolát nyiErdödY-család (monyorókeréki és monoszlói).
tott, melyben keleti nyelveket is tanítván, bizo- Magyarország legrégibb gróft, családja, a jelenlenyára papokat képzett. Itt tartatott Kopácsi el- giek közt az egyedüli, mely a mohácsi vész eltt
nöklete alatt 1545. a legels prot. zsinat Magyar- nyerte grófi rangját II. Ulászlótól 1511. Az B. küországon (1. Erdödi zsinatok). 1556. Izabella ki- lönben nem tartozik az si magyar családok közé ;
rályné a magtalanul elhalt Drágffy Györgynek ja- a Bakóczok (vagy
vait, s köztük els helyen B. várát, Báthory György- ismertebb, de nem
nek adományozta, ki szintén buzgó védelmezje egészen pontos nevolt a protestantizmusnak. 1565-ben Schwendi vükön
Bakácsok),
Lázár, Miksa fvezére ostrommal vette el Báthory kiktl az Brddyek
Györgytl és a várat lerontatta. Az uradalmat származtak, eredekésbb a királyi kincstár foglalta le, de kevés tileg a Drágffy-csahasznát látta, s 1629. Zsegnyey Borbála, Károlyi lád jobbágyai volMihály br. özvegye, majd újabb kir. adomány- tak, közülök azonnyal Károlyi László br. kapta meg, mely azóta ban néhányan papi
jogutódai, a Károlyi gr. család kezén van. 1730. pályára léptek s a
Károlyi Sándor gr. a régi vár helyére kerek tor- XV. sz. közepétl
nyokkal ékes, szép nagy várkastélyt építtetett, kezdve mind magamelyet uradalmi székhelyévé tett. A Bach-kor- sabbra emelték csaszakban járásbíróság voü benne a provizórium ládjukat. Jászay szeBrdödy- család címere.
alatt azonban Károlyi Lajos gr. amiatt, mert a rint ugyan már az
terjedelmes kastély lakosztályaira igen nagy adót Arpádházbeli királyok alatt virágzott egy Erddvetettek, leszedette a kastély egész tetzetét, pusz- nemzetség s 1389-bl Fejér (Cod. Dipl. X. 1. 155.)
tulásnak adva át az egész épülettömeget. E vár szintén közöl egy oklevelet, mely szerint Bakács
kápolnájában esküdött meg Petfi Sándor Szend- Tamás és fiai az Brdd nembeU Miklóstól szárrey Júliával. A Károlyiak várkastélyát olajfest- maznának, de az oklevél hamis. A kétségtelen
ményben Ligeti Antal örökítette meg.
históriai tény annyi, hogy nemességet csak Or;

;

;

;

;

;

.

:

;

—
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titeli

prépost, erdódi Bakolcz Bálint, Ferenc fia szerzett
1459 szept. 3. a maga és testvérei, Tamás és János részére, amelyet 1489 jan. 6. Mátyás király
erdódi Bakócz Tamás gyri püspök, testvérei Miklós és Bálint, továbbá Miklós fiai Péter és Pál s
néhai János fiai, Tóbiás és János számára megersített. Bakócz Tamás (1. o.) kapta adományba
1493. a krösvmegj-ei Monoszlót s 1496. a vasvmegyei Monyorókeréket, melyekrl a család elnevét írja. Még életében, 1517. felosztotta jószágait
vérrokonai között, hazánkban az els hitbizományi alapítván. Péter nevezte magát testvéreivel, Simon zágrábi püspökkel és Klárával
együtt elször B.-nek, niig unokatestvérei, Bálint
fiai, István és Farkas tovább is megtartották a
Bakócz nevet ; ez utóbbi ág István hasonnev fiában halt ki. E. Klárát, Péter testvérét, Pálffy Pál
vette nül s utána nevezték magukat a Pálflyak
is Erddyeknek, az elönév^•el együtt átvévén az
E.-cünert, a félkerékbl kiemelked szarvast is.
Az E. család tagjai a legelkelbb országos méltóságokat viselték; többen voltak horvát bánok,

-

—

Erdody

fordulva kékkel és aranynyal osztott zászlót tart,
takaró kék-vörös. Ugyanez címere Várasd vármegyének i& V. ö. Bottka T., Adalékok az Brddi Bakócz-család els elágazásához (Századok,
1875) Nagyi., Magyarország Csal. IV. Fraknói
V., Erdödi B. Tamás élete (Budapest 1889). A család történetének legfontosabb adatait a galgócziés
vörösvári levéltárak tartalmazzák.
Nevezetesebb tagjai a családnak
;

E. Ferenc

;

1830 jan. 9., megh. 1906
Nemzetgazdaságunk emelésére
nagy áldozatok árán hozzájárult a hazánkra n^y1.

gr., szül.

jan. 31. Bécsben.

fontosságú vágvölgyi vasút építéséhez világhír
pöstyéni fürdjében katonai kórházat emeltetett.
1894-ben bels titkos tanácsosi méltóságot ka;

pott.

2. E. Gábor gr., Kristóf és Thurzó Borbála fia,
az 1647-iki országgylésen az Ausztriától visszaváltandó városok ügj-ében küldöttségi t^, majd
kincstári elnök és fóajtónállómester volt. Két
nejétl 3 fia volt, kik közül Kristófiiak maradtak
ivadékai. Gábor ága dédunokájában, József kancellárban 1824. halt ki.
országbírók, tárnokmesterek, tábornokok, püs3. E. György gr., Kristóf fia, 1647— 49-lg fkopökök stb. E. Péter horvát bán (megh. 1566) és momok, 1662. ftámokmester. Batthyány Erzségyermekei Tamás, Péter, Anna és Margit 1565 bettl csak egy fia, Sándor maradt, ki a család
okt. 11. Miksa császártól megersítve grófi rang- ma is virágzó ágát alapította.
jnkban, a német birodalmi grófságot kapják, st
4. E. György gr., szül. 1645.. megh. 1714., GáPéter bánt a következ évben ugyancsak Miksa bor fia, Árva, Bars, Sáros és Várasd vm. fisnémet birodalmi hercegi rangra emelte, amely pánja, ftámokmester, majd országbíró. Elébb
méltósággal azonban Péter bán már nem élhe- Thököly pártján volt, majd 1684. Pozsonyban
tett, mert néhány hét múlva meghalt. Fiait, Ta- Lotharingi Károly és Abele Kristóf királyi bizmás horvát bánt (megh. 1624) és Pétert 1580. tosok eltt Lipót húségére tért. Els neje RáRudolf császár újólag megersítette német bi- kóczi László gróf leánya Erzsébet, Erddy Ádám
rodahni grófi rangjukban s egyúttal az si címert özvegye volt, majd Jakusich Terézt vette nül,
is kibvítette. Ugyanezen Tamás 1607. a varasd- gyermeke azonban egyiktl sem maradt.
megyei örökös fispánságot és a varasdvári örö5. E. Gytila gr., E. István fia, szül. 1845 febr.
kös kapitányságot kapta, amely címet a család 24., cs. és kir. kamarás, a frendiház örökös jogú
egész a legújabb idkig viselte s az oklevél sze- tagja. 1899-ben s 1901. a felseri kerület országrint e cím nemcsak a férfiakat, hanem a család gylési képviselvé választotta. 1902-ben m^ni tagjait is megillette. Péter bán fiai közül Pé- kapta a v. b. t. tanácsosi címet.
ter ága kisunokáiban, György és Miklós bán fiai6. E. Imre gr., megh. 1690-ben. Kristóf fia,
ban a XVII. sz. vége felé kihalt testvérének, 1681—87. fttóiokmester. Egyik tagja volt anTamásnak ága azonban ma is virágzik, unokái nak a törvényszéknek, mely Hocher ehiöklete
György tárnokmester és Gábor két ágat alapí- alatt a Zrinyi-Prangepán-Nádasdy-féle mozgatottak, az utóbbi a jelen század elején halt ki
lom részesei fölött ítélt. Jóval elbb, 1655. felláGyörgy unokájától, Sáridortól pedig két f- és egy zadt jobbágyait az 1655.LXXVI. t.c. rendelkezése
mellékágazat származott, nevezetesen Sándor szerint királyi csapatokkal keilett lecsöndesíteni.
idsb fiának, Lászlónak fiai, Miklós és János hor- Pia Ádám. ki gr. Rákóczi László leányát, Erzsévát bán alapították a két ágazati-a szakadt idsb betet (késbb gr. E. Györgyné) vette nül. mag
ágat, László öccse, Lajos (megh. 1725) pedig alapí- nélkül halt el.
totta az i^abb ágat. A család címere: négyeit
7. E. Imre gr., szül. 1854 okt. 3., E. Ferenc fia,
pajzs szívpajzzsal, ebben vörös mezben arany cs. és kir. kamarás, a frendiház tagja, a galgócá
félkerékból kmöv, természetes szarvas (az hitbizomány birtokosa, neje gr. Migazzy Irma
1459. és 1489. adományozott Bakócz-címer). A (szül. 1854 május 19.)
nagy pajzs: 1. arany mezben koronás fekete .: 8. E. János gr., megh. 1806., horvát bán. Erddy
sas. 2. és 3. kék mezben két ezüst hullámos pó- György országbíró
és Esterházy Terézia fia;
lya közt két egymás mellett álló hatágú csillag. 1760. már cs. kir. kamarás, val. bels titkos ta:

\

r

:

.

;

arany mezben faragott kövekbl rakott fehér nácsos és m. kir. udvari helytartósági tanácsos,
várfal két ormozott toronnyal. Három sisak, si- Zólyom vármegye fispánja volt. 1770-ben a Szt.
sakdíszek 1. (középs) koronás fekete sas, ta- István rend középkeresztese, 1789. pedig fkaró jobbról ezüst-vörös, balról aranyfekete. 2. komomokmester. 1790. II. Lipót király által horegy fekete és egy vörös stmctoll között balra vát bánnak neveztetett ki, mely méltóságot 1806.
fordult kinöv páncélos kar, markában arany viselte. Az
bánsága alatt elvegztette az^uiya-.
védvasas kivont kardot tart, takaró arany-fekete. ország Dalmáciát, mely tényleg máig sem került
3. a leírt kar szintén stmctollak között jobbra vissza.
4.

:

—
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9. E. János gr,, szül. 1794., megh. 1879., varasai fispán, líirályi helytartó tanácsos, 1848.
flumei kormányzó. A magyar ügynek Horvátországban egyik legkitartóbb harcosa volt, s mi-

dón a családjában örökös varasdi fispánságtól
nemzeti érzelmei miatt elmozdították, az országgylés sürgette visszahelyeztetését. A negyvenes
évek eltt kiváló latin szónoklataival tnt ki.
10. E. József gr.,meg)i. 1824., nyitrai fispán, fasztalnokmester, kancellár, miniszter s az aranygyapjas rend vitéze volt. Részt vett 1814. a bécsi kongresszuson. Galgóczi várában színházat
emeltetett, midn nagy pompával Ferenc császárt fogadta. Benne halt ki a Kristóf tárnokmester Gábor nev fiától származott ág 1824
jan. 12.

E. Kristóf gr., megh. 1620., Tamás bán fla
1606. a Bocskaival folytatott alkudozások
alatt Rudolf király egyik biztosa. 1608-ban jelen
11.

yolt,

volt Prága alatt Mátyás fherceggel, midn Rudolfot lemondásra kényszerítették. Nagyszombat
mellett egy hegyre a Ferencieknek zárdát, Szt.

Katalin tiszteletére pedig egyházat építtetett. Három fla közül Györgytl származik az B.-család
ma is virágzó ága Gábor ága a XIX. század elején halt ki, Imréé pedig már fiában megszakadt.
12. E. Péter, Bakócz Miklós fla, Tamás érsek
unokaöccse, számos fegyveres élén vett részt a
mohácsi ütközetben, honnan megszabadulva, elbb
János király pártján volt Ferdinánd ellen, késbb
azonban Puchaim cs. tábornok családjába házasodván, Ferdinándhoz pártolt és vasvmegyei fispán, fkamarás és flovászmester lett. 1543-ban
Olaszországba költözött s ugyanott halt meg.
13. E. Péter gr., megh. 1566., horvát bán és Zala
;

vmegye fispánja

I. Ferdinánd és Miksa idejében.
Péter, az E.-család alapítójának és Bánfly Sáránakvolt a fla. 1547-ben 200 huszár élén részt vett a
schmalkaldeni háborúban itt szerzett érdemeiértFerdtnánd Prágában aranysarkantyús vitézzé
tette s ugyancsak 1547. Zala vármegye fispánja
lett. 1557-ben horvát bánná nevezték ki és az maradt haláláig. Neje kett volt Tahy Margit és
Alapy Borbála, kiktl három gyei-meke született,
köztük Tamás, a híres horvát bán.
14. E. Sünön, megh. 1543, Bakócz Miklós fia.
Tamás érsek unokaöccse s E. Péter testvére.
1526-ban már zágrábi püspök volt s testvérével
együtt számos lovas élén vett részt a mohácsi ütközetben, honnan megmenekülve János királyhoz csatlakozott s bár Ferdinánd az esztergomi
érsekséget Ígérte neki, János király híve maradt,
ki horvát és tótországi bánnak nevezte ki. Késbb lassankint Ferdinándhoz közeledett s 1537.
már
bízták meg Katzianer János Eszéknél
tanyázó seregének élelmezésével.
15. E. lamás gr., horvát bán, Péter bán és Tahy
Margit fia, szül. 1558., megh. 1624 jan. 17. A

I.

;

:

t

kereszténység legnagyobb hseinek egyike volt,
ki 6 Ízben fényes diadalt aratott a törökökön.
1595-ik évben lemondott a bánságról, mire

Magyarország nádorának volt kijelölve. 1607ben érdemeiért Rudolf király varasdvármegyei
örökös fispánnak nevezte ki, mely cím az egész
családra a legújabb idkig átszállt. 1608-ban ismét
nádornak volt kijelölve, de vallási türelmetlen-

—

Erdégés

sége miatt e méltóságtól ezúttal is elesett, viszszatért tehát báni hivatalába, melyet ezután
1615-ig viselt; 1616. ftámokmesternek neveztetett ki. Neje Ungnad Mária volt, kitl 8 gyermeke
született. Eltemettetett a zágrábi székesegyházban, ahol a sírja ma is látható.
Erdégés, úgy az alsó, mint a magasabb erdei
növényzet égése. Eszerint megkülönböztetünk
futó- V. alomtüzet, sudartüzet és földégést v. talajtüzet. Az E. leginkább a száraz nyári és szi hónapokban áll be. Keletkezési oka pedig villámcsapás, vasúti mozdonyok szikrája, de a legtöbb
esetben a tzzel való gondatlan báíiás. Ez okból
minden állam erre vonatkozó törvényeket hozott,
melyek erdei tzrendészet cím alatt foglalhatók
össze és úgy elz óvó, mint utólagos oltási intézkedéseket tartalmaznak. Magyarországban ezen
törvényes intézkedéseket az 1879. XXXI. t.-c.
(erdtörvény) általános intézkedései tartalmazzák. Az E.-nek a fenyvesek jobban ki vannak téve,
mint a leveles fanemek a napos hegyoldalon az
égés gyorsabb, mint az árnyékos oldalon hasonlóan hegynek felfelé is inkább terjed, mint lefelé.
E.-nól els teend a léghuzam, illetve a tz terjedési irányát kipuhatolni és azután arra törekedni, hogy ezen irányban útja elvágattassék.
Aloni-égésnél csupán az alsó kisebb növényzet és
a földön lev huUadékfa égvén (futótz), az gá;

;

lyákkal,

seprkkel

is

leüthet

;

ha azonban már

nagyobb

terjedelmet nyert, akkor a terjedési
irányban kell távolban árok húzandó, avagy a
növényzet kiásandó, hogy így a tznek határ
szabható legyen ezen védelmi vonalba lehetleg
út, patak, árok iránya bevonandó. Régibb faállomány ilyen kisfajta tz által nem sokat szenved
30 éven aluli állományra nézve azonban már veszélyesebb. Itt-amott megkisérlették ily égésnek
határt szabni úgynevezett ellentüzek gyújtása által, azonban ez a mód veszélyessé válhatik, mert
kedveztlen körülmények között ezáltal a tz
még fokozódhatik. Sdartz-nél a tz határolása szabad terület, útvonalak által az egyedüli
fenyvesek kooltási mód, mert egyrészt az
ronájához hozzáférni nehéz, másrészt pedig az ily
égés terjedése többnyire rendkívül gyors. Itt is
az utak, árkok, tisztások bevonásával szabad szalagot vágunk ki az erdbl, a fákat mindig a ti'iz
felé döntvón. Tórzs-égésnél, mely többnyire csak
odvas fáknál fordul el, a lyukat betömilr földdel
Ha
vagy fvel, avagy eloltják a tüzet vízzel.
vízforrások vannak, akkor
az erd mellett elég
az E. oltásánál tzfecskendk is célszeren alkalmazhatók; ellenesetben azonban lehetleg sok
ember rendelend a helyszínére, akik azután fejszékkel, baltákkal, ásókkal, fürésszel, seprvel
felszerelve, a védelmi vonalat láncolatosan megszállják. Az oltási mvelet vezetése az erdészszemélyzetet, ennek távollétében a szolgabírót v.
a községi elöljáróságot illeti. Ha az égés után a
fiatal lomblevel fákat a gyökér felett azonnal
elvágjuk, újra hajtanak; leégett fenyveseknél
azonban, melyek nem sarjadzanak, a megégett
fák kivágása után a területet mesterséges úton
kell újra beerdsíteni. Földégés vagy talajtüz úgy
jön létre, hogy a kiszáradt televény-réteg, tzeg,
vagy a fels rétegekben elhelyezkedett kszén
;

ég

b

—
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gazdasági érték (Erwartungswertj, amellyel közepes korú erdk ós faállományok s általában a
továbbterjedését akadályozhatjuk meg úgy, hogy talaj értékét szoktuk meghatározni. Az erd v. a
az égés helyét lehet mély árkolással vesszük faállomány befektdési értéke alatt éiijük azt a
körül és ha közelben patak vagy forrás van, en- pénzösszeget, amibe az a megtelepítés v. felújítás
óta belekerült, beszámítva a talaj kezdetleges érnek vizét az árkolásba vezetjük.
Erdegyesítés, több birtokos erdejének közös tékét is. A befektetett értékek (talaj érték) és költkezelésre való egyesítése, úgy hogy a közös jöve- ségek (felújítási vagy e helyett telepítési, kezelési
delembl azután erdeik értéke arányában része- és rzési költségek, adók stb.), épúgy mint az
süljenek. Kisebb erdbirtokoknál az a nagy el- azóta mostanig, vagyis az áUab ület koráig benye van, hogy általa a rendes kezelés és a tartós folyt bevételek prolongáltatnak (kamatosíttatnak),
jövedelem biztosíttatik ezenkívül gyakran a ke- s az elbbiek összegébl az utóbbiaké levonatik,
zelési és rzési költségek is leszállíthatok, s a jö- a különbözet nem egyéb, mint a befektetési érték.
vedelem a termelési munkálatok és értékesítés A járadékszerinti értele megfelel a járadék tkeösszpontosítása által is emelhet. Ettl lényegesen értékének. Ezt akkor alkalmazhatjuk, ha a renkülönböznek amaz esetek, mikor az erdbirtoko- desen kezelt erd közel egyenl évi járadékot
sok csak közös erdtiszt, illetve (ha nagyon aprók szolgáltat, mely esetben ez lOO-zal szorozva és a
az egyes birtokok) közös erdör tartására egye- célszeren felvett százalékkal osztva, adja a járasülnek, amit az erdtörvény 22. §-ának záradéka dék szerinti értéket. Az erdgazdaság természetélehetvé tesz azokra nézve, kik erdeiket szak- nek általában alacsony kamatláb felel meg. Viképzett személyzettel kötelesek kezeltetni és riz- szonyaink közt 2Vj 3V2**/o-kaI kell számítani.
tetni. Erdtörvényünk ezen rendelkezése a gyakor- V. ö. i^e^eíe Lajos, E.-tan (Selmeczbánya 1893) és
latban önkéntes szövetkezés útján nem érvénye- az Erdészeti sztatika a. felsorolt német irodalmat.
sült, miért is a közvagyont képez kisebb erdErdfalva, 1. kisk. Hunyad vm. algyógyi j.-ban,
2.
birtokok (községek, volt úrbéres közbirtokossá- (1910) 323 oláh lak. u. p. és u. t Algyógy.
gok stb. erdei) az 1898. évi XIX. t.-cikkel állami E., kisk. Kolozs vm. bánffy hunyadi j.-ban, (1910)
kezelésbe vétettek. A szövetkezés keresztülvitele 310 oláh lak. u. p. ésu. t. Magyargyermonostor.
az erdgazdaság terén több tekintetben nehézséErdfelek (azeltt: Felek), nagyk. Kolozs vm.
gekbe ütközik s a külföldön is csak elvétve van kolozsvári j.-ban, (1910) 2225 oláh lak. u. p. és
reá példa. V. ö. Danckelmann, Gemeindewald und u. t. Kolozsvár.
Genossenwald (Berlin 1882) Reck, Das GenosErdfelmérés, az erdterületnek s egyes résenschaftswesen in der Porstwirtschaft (Berlin szeinek a fóldméréstan (geodézia) szabályai szefa tövét vagy gyökereit elégeti.
Eloltani az ilyen tüzet igen bajos, legfeljebb csak

meggyulad és a

;

—

—

;

;

;

;

1887).
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rint való

felmérése. V. ö.

Cséti Ottó, Erdészeti

Erdelkülönítés. A földesúri erdbl a szolga- fóldméréstan (Budapest 1888).
lomra jogosultak (volt úrbéres jobbágyok, zselléErdfelosztás. Közösen bii-t erdnek az eddigi
rek) számára, a faizási szolgalom értékének meg- használat, illetve az egyes birtokosok által eddig
felel, s annak tartamos élvezetére alkalmas erd- élvezett jövedelem aránya szerint való feloszrész, kihasítása; más esetben az együtt kihasí- tása, még pedig azon elv alapján, hogy az egyetott erd- és legel-illetségnek egymástól való seknek jutó erdbirtokrészletek értékei, illetve
szétválasztása.
jövedelmei, a fennebbi aránynak megfeleljenek.
Erdelve v. Erdewdwe, régebbi krónikáink- Ha az egyes részblrtokosoknak jutó erdteiiileban Erdély neve.
tek oly nagyok, hogy mindenik külön is rendes
Erdértékszámitás. Az erd, erdtalaj és faállo- kezelésben részesíthet, s ez meg is történik, akmány értékének kiszámítása. Az E. ritka eset- kor a felosztás közgazdasági szempontból nem
ben nélkülözheti a kamatszámítást, akkor ugyanis, hátrányos, st elnyös is lehet ellenkez esetben,
ha a talaj és a faállomány adásvevés tárgyát pl. volt úrbéres községek erdiUetményónek apró
képezi, amely esetben az érték kiszámítása a te- parcellákra való felosztása, az eddigi tapasztalarület és a talaj holdankénti ára, valamint az állab tok szerint, legalább a mi viszonyaink mellett, elholdankénti fatömegónek megbecsült választókai kerülhetetlenül az erd elpusztítására vezet. A
és az egységi árak alapján szorzás és összege- székelyföldi közbirtokossági erdknek az arányozés útján történik, tehát tisztán egyszer arit- sítások (1871. LV. t.-c.) során történt felaprózása
metikai mvelet Az így kiszámított értéket d- is szomorú bizonyítékát adta azoknak a kedveadási érteknek nevezzük. A vágatási korhoz kö- ztlen közgazdasági következményeknek, melyek
zel álló faállományok értékéül ezt fogadjuk el. az erdkkel való ily irányú üzérkedéssel járnak.
Az erdötalaj, különösen akkor, ha feltétlenül csak A magyar törvényhozás csak igen késn, az 1908.
erdgazdaságra alkalmas (1. Felte'Üen erdötalaj), XXXIX. t.-c.-kel vetett véget az E.-sal zött
épúgy, mint a vágásra még nem érett fiatal álla- visszaéléseknek. L Erdöközösség.
tok ritkán képezik nagyban adás-vevés tárgyát,
Erdfelújítás. A kihasznált vagy kihasználás
8 akkor sem helyesen alakult árak szerint Ilyen- alatt álló erdterület faállományának újratelepíkor azok értékét a tlük, t. i. a talajtól és faállo- tése. Erdtelepítés és E. azonban nem azonos fománytól, vagy általában az erdtl várható jöven- galmak, mert erdtelepítésrl csak akkor szóldbeli bevételeknek és a gazdálkodással járó költ- hatunk, ha az illet helyen eddig nem volt erd,
ségeknek a kamatos-kamatszámítás módja szerint míg az E. ezt éppen feltételezi. Az E. természetes
a jelen idre való diszkontálása (leszámítolása), v. mesterséges úton történhetik, az erdtelepítés
és utóbbiaknak (költségek) elbbiekbl (bevételek) csakis mesterséges úton. A természetes E. saijvaló levonása által lehet meghatározni. Ez az ú. n. erdkben (1. Üzemmód) ós részben a középerm;

•

*
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hen (1. Územmód) a tuskók v,. gyökerek sarjadzása útján, a szálerdben (1. Üzemmód) pedig a
maghullás útján következik be. A mesterséges E.
történhetik magvetés v. csemeték ültetése által.
Mindkett a még álló erdben (alátelepítés, alávetés, aláültetés), v. a letarolt vágásterületen történhetik. Igen erteljes talajokon az E. elsegítésére mezgazdasági el- és közteshasználatok
(1. 0,) is szokásosak. Hazánkban ma még túlnyomó
a mesterséges E., még pedig fként az ültetés.
L. Beerdösítés.
Erdöfelügyelet. Az államhatalomnak felügyeleti joga az erdk felett részint a helyes közigazgatási politikán, részint pedig a birtok jogi természetébl folyó legfelsbb ellenrzés elvén alapszik. Az állam felügyeleti jogát a közigazgatási
bizottságok és a királyi erdfelügyel által (1. o.)
gyakorolja. A felügyelet legfels fóruma a földmívelésügyi minisztérium. L. Erdészeti közigazgatás és Erdtörvények.
Erdöfelügyel. A királyi E. a kormánynak,
111. a földmivelésügyi minisztériumnak közege, ki
azt az állami erdfelügyelethez tartozó ügyekben
képviseli és a közigazgatási bizottság felhívására
erdészeti ügyekben véloménytés javaslatot adni
tartozik. Teendit, jogait és minsítését az erdtörvény (1879. XXXI. t. c. 28-35. §-ai) írja el. A
VII. és VI. fizetési osztályba tartozik.
Erdfelügyelség. Kormányhatóság erdfelügyeleti ügyekben. Fnöke a királyi erdöfelügyel, ki mellé többnyire még egy alerdfelügyel is van rendelve. Magyarország 20 erdfelügyelösógl kerületre van felosztva. Fiume erdterülete közvetleniü a földmivelésügyi minisztériumnak van alárendelve. Horvát-Szlavonországban az autonóm kormánjoiak alárendelt vár-

megyei erdfelügyelk mködnek.
Erdfentartás. Az erdtörvény

(ia79. XXXI.
§-a elrendeli az oly erdk feltétlenül való
fentartását, melyek eltávolítása által a futóhomok
terjedésének út nyittatnék v. melyeknek talaja
t.-c.) á.

másnem gazdasági mvelésre állandóan nem alkalmas. Itt tehát az erdtalajnak két nemérl van
szó a futóhomokról, melyen az E.-ának szüksége már a törvény szavaiból kitnik (Fekete,
Talajtan, II. kiad. 68. és k. 11.), és a meredekebb
hegyoldalokat borító talajról, melyen az erdk
kiirtása a termtalaj lemosását vonná maga után
(1. Feltétlen erdtalaj) s így nemzetvagyon semmisühie meg ezenkívül alább fekv területek termtalaja is homokkal, kaviccsal elárasztatnék, a
folyóvizek medre emeltetnék, ezáltal, valamint az
es- és hóvíznek a terjedelmes kopár oldalakon
való gyors lefolyása által az árvízkárok elre ki
nem számítható nagyságra emelkednének. L. még
:

:

Véderd.
Erdfüle, kisk. Udvarhely vm. homoródi j.-ban,
(1910) 1226 magyar lak., vasgyárral régi átmeneti
korú reform, templomában falképek vannak és
XIV. sz.-beli harang. Az erdben Dobó elpusztult
;

falu templomkastélyának romjai. U. p. és u. t.
Olasztelek.
Erdgazdaság alatt az erdei termékek nyerésére irányuló emberi tevékenységet értjük. Mint
ilyen az E. a földmívelés egyik ágazata, amely
azonban annak többi ágazataiból, s különösen a

—
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mezgazdaságtól sok tekintetben eltér termé-

Az B.-ban a természeti erk mködése^
a túlnyomó, az emberi munka a termények elállításában nem bir akkora szereppel, mint a földmívelés más ágazataiban. Az E.-nál a talaj értéke'
aránylag csekély, ellenben igen nagy, amannáltöbbszörösen nagyobb annak az élfa készletnek
az értéke, amely az E.-ban nélkülözhetlen. Míg a
mezgazdaság a vetés után Va— 1 évvel rendszerint már arat, az E. termékeinek megérlelésére
hosszú, sok évtizedre terjed idre van szüksége.
Ez a körülmény szükségessé teszi, hogy az erdgazda, ha évrl évre kíván hasznot húzni erdejébl, nagy ólfakészletet tartson fenn, az B.-ban
tehát nem csupán a talaj, az épületek és más felszerelések birnak a tke jellegével, mint a mezgazdaságban, hanem ezeket messsze meghaladóértékben az a fakészlet is, amelynek hiányában
állandó jövedelmet nyújtó E. nem képzelhet.
Annak, aki minden évben pl. 1 ha. 100 éves fenyerdt kivan értékesíteni, bírnia kell egy-egy ha.
1
99 éves erdvel is, összesen tehát lOOha.ral
s ha azt akarja, hogy utódai is hasonló hasznát
lássák az erdnek, mint , akkor a mindenkori
vágásterület gondos újraerdsítése és a vágásra
még nem érett faállományok ápolása által gondoskodnia kell arról, hogy az erd élfakészlete csorbítatlanul fennmaradjon. A hosszú termelési idszak az E.-ot nehézkessé teszi, a termelésnehezén alkalmazkodik a szükséglethez, hiszen a
ma telepített erd egy évszázad utáni szükségletet hivatott kielégíteni. Ugyancsak a fatermelés
megérlelésére szükségelt hosszú id az oka annak,
hogy az B.-ban elkövetett hibák v. elfordult károsítások csak igen lassan vagy esetleg teljesen
sohasem tehetk jóvá, különösen, ha az erd
talajának termképessége szenved lényeges csorbát. A mezgazdasági talaj trágyázás és egyéb
eljárások útján rövid idn belül feljavítható, az
erdben ellenben, amely talajának termöerejót
egyedül saját lombhullatása által tartja fenn, az
okszerütlenül elvont talaj alkat részek közvetlen
pótlásáról szó sem lehet s többnyire maga a termréteg mennyisége is megfogyott (vízmosások,
kopárosodás). Sajnos, a jelen nemzedékre nézve
mindig nagy a csábítás, hogy erdeit utódai rovására túlhasználja, tkeértékükben megtámadja és
újraerdsítés és ápolás költségeiben jogosulatlanul megtakarításokat eszközöljön.
Az erd és az emberiség vonatkozásai visszanyúlnak a történelem eltti idkbe. Az sember
az erdben talált menedéket, az nyújtott neki táplálékot és fegyvert. Az emberiség szaporodtával
és a mezgazdaság terjedésével az erd, akkori
óriási terjedelmében kulturális akadály lett, minek következtében annak nagyban megkezdett
irtását az uralkodók is elmozdították. Ez a korszak belenyúlik a középkorba. Az erd, mely addig
gazdátlan volt, tulajdonba vétetik s így pl. hazánkban legelbb a király erdöbirtoka alakult ki már
az Árpádház idején. Ez a birtok adományozások
útján gyorsan apadt, míg végre az 1614. III. t.-c.
a koronajavak elidegenítését megtiltotta. Az erdt
egyébként ebben a korban nem fatermése, mint
inkább a benne zhet vadászat tette becsessé
birtokosai eltt, míg terményeinek értékét leg-

szettel bir.
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^löbb a bánya és kohótelepek közelében ismerték
fel (Thurzók és Fuggerek kora). A bányavidékeken idvel jelentkez fahiány indította az nralko^ókat, hatóságokat és városokat oly rendeletek
kibocsátására, amelyek az erd kímélését célozták.
JBzek a mai erdtörvények csirái. Fahiánytól azóta
ismételten féltek a nemzetgazdák, de fként a tütartottak. A széntelepek
az iparnak és kereskedelemnek fellendülése óta azonban már nem a tüzifatermelés
-az E. fcélja, mint régebben, hanem elssorban az
termeipari és építkezési célokra szolgáló
lése. Az erd közvetlen hasznainak felismerésével kapcsolatosan tudatára ébredt az emberiség
annak, hogy közvetve is sokat köszönhet az erdnek, mint munkaadónak, mint a hegységi talajok
és az alattuk fekv mezfóldek megóvójának,
mint a csapadékok eloszlására és lefolyására,
a kUmára és a közegészségi viszonyokra befolyást gyakorló tényeznek. h.Erdö, Erdöalakok,
JSrdhastyiálattan, Erdfelújítás, Erdrendezés,

zelfa elégtelenségétl
felfedezése,

mfa

Üzemmódok.
Irodalom.X számottev önálló magyar munkák közül legels
Károlynak Pesten 1861. megjelent Erdgazda
c. mankája. A magyar E-i 1. jóformán csak az 1862. megindított Erdészeti Lapokkal kapott életet, mely annak ágyszólva törzsét képezi, s azóta meg nem szUnt ágakat h^tani,
amit az Erd. egyesület is hatalm.isan elsegít. E.-i irodalmnnk fbb termékei Bedö Albert dr., A magy. állam
kincst. erdségeinek gazd. és keresk. leírása, Budapest 1878 ;
o. a., A magy. áUam erdségeinek gazd. és ker. leírása.
3 köt., az ^Uam összes erdségeinek átnézeti térképével,
1884, 2. kiad. 1896 ; Belházy E., Erdörendezéstan, u. o.
1895 ; Cséti 0., Erd. fldméréstan, u. o. 1888 ; Dietz 8., dr.
Mágócsy és Fekete L., Erdészeti növénytan, u. o. 1891 ;
Divald Adolf és Wagner K., Erdészeti mszótár. Pest 1868 ;
Engel Sándor, Magyarorsz. faipara és fakereskedelme, 1.
kiad. Bpest 1882 ; Fekete L., Erd. talajtan, Selmeczbánya I.
kiad. 1882, n. kiad. 1891 Erdvédelem, Selmeczbánya 1887
n. a.. Az erdélyi mezség kopárainak befásítása, Kolozsvárt
1876 u. a.. Beszélgetések az új erdtörvényrl. Népszer
munka, n. o. I. kiadás 1880, H. kiad. 1882 ; Fekete L., Erdöértékszámitástan, Selmeczbánya, I. kiad. 1873, n. kiad. 1892.
u. a.. Erdészeti rovartan, u. o. 1878 ; n. a., A tölgy és tenyésztése. Pályanyertes m., Bpest 1888 ; u. a., A Magyarorsz. elf. fbb fanemek csemetéinek termesztése és ültetése, Budapest 1889 ; u. a.. Az erdei vetésrl és ültetésrl
n. a. E.-i nyereségszámítástan, Selmeczbánya 1900 ; u. a.
Erdörendezéstan, u. o. 1903 ; Fekete L. és Soltz Gy., Erdöbecsléstan, pályanyertes m., u. o. I. kiad. 1882, n. kiad. 1893;
niés N., Erdötenyésztéstan, Bpest 1871; n. a., A futóhomok
megkötése, befásítása sti., u. o. 1885; I^ázár Jak., Az E.
kézikönyve, Pest 1871 ; Orsz. Erd. Egyesület, Erdészeti rendeletek tára, 1885-töl fogva folytatólagosan. Sobó J., Erd.
építéstan ; Szécsi Za., Erdöhasználattan, Budapest I. kiad. 1884,
II. kiad. 1894
Tagányi K., E.-i oklevéltár, u. o. 1896
Téglás K., Erdvédelemtan, Selmeczbánya 1893 Tomcsányi
Gusztáv, Erdei facsemeték nevelése, Budapest 1889 ; Wagner
K. és Divald Adolf, Erdészeti mszótár. Pest 1868 Vadas
Jen, Az akác monográfiája, Bpest 1911 ; n. a., Az erdmiveléstan, n. o. 1897 u. a., A selmeczbányal m. kir. akavolt Beiwinkler

:

;

;

;

;

;

:

;

démia

története,

Selmeczbánya 1896.

Táblázatos munkák Erdészeti segédtáblák (forstliche Hilfskiadta Divald A. és Wagner K. Buda 1871 ; n. a.
métermértékre. Budapest 1875
n. a. métermértékre, kiadta
a m. k. földmiv. minisztérium, Budapest 1882 Fatermési táblák
kiadja a Cobnrg hg. erdörendezsége, Mese 1887
Akácterm. táblák, ugyanaz, Lcse 1887 ; Erd. köbözési táblák, Pressler és Rowland K., Budapest 1876.
IdszaW iratok Erdészeti Ijapok (1. o.) 1862— máig megjelenil^ havonként kétszer.
Az Erd 1907-tl kéthetenkint
:

tafeln),

—

Erdhátságr

az áUami szolgálatban erdmómök, ferdmémök,
ritkábban erdötanácsos (IX— VII. fiz. osztály),
Erdgondnoksá^, az egy kezel erdtiszt vezetésére bizott erdterület. L. Erdbeosztás.

Erdögondozás,

1.

Erdnevelés.

Erdögyakomok, az erdkezelésnél

és

erd-

hatóságoknál alkalmazott szakképzett fiatal ember.
Erdögyapot, L Fagyapot.
Erdögyarak, nagyk. Bihar vm. nagyszalontai
hitelszöj.-ban, (1910) 1989 magyar és oláh lak.
vetkezet, takarék- és kölcsönegylet, fogyasztási
egylet vasúti állomás, távíróhivatal, postaügynökség.
Erdgyérítés, vagy hibásan áterdölés, az erd
nevelésének és gondozásának egyik legnevezetesebb része, mely abban áll, hogy amint a
fiatal erd egyedei koronáikkal sürün záródnak s
a fáknak egymással való küzdelme a napfényért
beáU, a küzdelem eldöntésében az erdókezel az
uralkodó fáknak segítségére
az elnyomottak
és túlszárnyaltak kivágása által. Ez az áterdölés
(Durchforstung) vagy E. A gyérítésnek másik
indító oka a jövedelem gyarapítása, mert az elszáradt vagy ehiyomott, életre nem képes fákat
kihasználja a birtokos, akkor, amikor még értékesíthetk. Egy másik célja még a faállományt értéktelen vagy kevésbbó értékes fáktól, pl. fztl,
nyártól stb. megtisztítani, e célja a tisztító vágáséval közös.
Erdhasználattan, a nyers termények nyeré;

;

j

sére, idomítására, kiszállítására és értékesítésére

vonatkozó, a tapasztalásból s tudományból merírendszeresen összeállított elveket tartalmazza,
szem eltt tartván ezek mellett az erd
okszer ápolását, a szükségletek legmegfelelbb
kielégítését és az üzletnyeremény lehet emelését.
V. ö. Szécsi Zs., Az E. kézikönyve (2. kiad. Budapest 1894) ; Gayer, Die Forstbenutzung (9. kiad.
Berlin 1903) Uess, Die Forstbenutzung (u. o.
tett és

—

;

1901).

Erdhát, Zala vm.
magyarlak.,

letenyei j.-ban,

{i9io)

162

Letenye.
Erdhátkarcsa, kisk. Pozsony vm. dunaszerdahelyi j.-ban, (1910) 149 magyar lak., u. p. Királyfiakarcsa, u. t. Dunaszerdahely.
Erdhatóságok, tulajdonképen az állami erdfelügyeletet gyakorló közigazgatási tényezk
(erdfelügyelség, közigazgatási ei-dészeti bizottság, fóldmivelésügyi minisztérium), gyakran azonban a kincstári erdk igazgatását végz erdigazgatóságok, föerdhivatalok és erdhivatalok isE.
neve alatt foglaltatnak össze.
u. p. Szentadorján, u.

t.

Erdhátrunk, kisk. Hunyad vm, hunyadi j .-ban
(1910)

113 oláh

lak., u, p.

Vajdahunyad,

u.

t.

Bra-

;

nyicska.

;

•

Erdhátság v. Erdvidék. E néven nevezik
Magyarországnak több olyan vidékét, amely a ma-

gasabb hegyekrl a nagy magyar síkságra lejt.
1. a Mátráról és Bükkröl lejtsen leereszked
E.-i zsebhalmos vidék, amelyen a palócoknak egy sajátsánaptár, szerk. Hottaiann S., Budapest 1874
E.-l isebnaptár,
szerk. Horváth 8., kiadja az Orsz. erd. egyesület, ngos faja, az ú. n. barkók (1. o.) vagy erdhátiak
o!
1882-tl fogva minden évben.
laknak.
2. E. (hunyad megyei). A Ruszka-PoErdgazdasági politika, l Erdészeti közigaz- jana keleti nyúlványai egyfell Hátszeg, Vajdagatás.
hunyad, É.ról Déva, Dobra, vagyis a Marosig
Erdgondnok, az erd kezelésével megbízott 140n kilométernyi fensík E. név alatt föld- és népszakképzett tisztvisel. Címe rendszerint ferdész, rajzilag külön álló vidék, sidk
óta a vas szolgál:

Magyar Erdési 190l-tl kétheteuklnt Naptárak:

Ilyen

;

—

—

Erdhegy
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Erdömester

tata e nagy vidék éltetó elemét. A vasbányászat közül károsak 1. az erdei gyomok, 2. az élsközpontja, Gyalár is ideesik. Az E.-ot kizárólag köd növények a virágos növények csoportjával,
oláh lakosság lakj a. V. ö. Téglás G., A hunyadme- hová a fa^öngy és fakin tartozik s a gombák
gyeiB.(Pöldr. Közlem. 1879. VII. köt. 7. füzet).
csoportjával. Végül az erdörontók közé tartoznak
Erdhegy, nagyk. Arad vm. kisjenöi j.-ában, a rovarok, pl. a szúfélék, az apácalepke, gyapjas
pille stb.
(1910) 2389 magyar és oláh lak., vasúti állomás,
táviróhivatal, u. p. Kisjenö.
Erdkert. Kisebb-nagyobb erdei facsemeték
Erdhivatal, adminisztrativ erdészeti hivatal, nevelésére szánt terület. Elfogadott, használatos
melynek fenhatósága alatt állanak a gazdaság neve csemetekert (1. o.).
végrehajtó szervei, az erdögondnokságok. Fnöke
Erdkezelés, az erdnek gondozása, védése,
a magán uradalmakban rendesen egy erdömes- használása és felújítása az erdgazdaság szabályai
ter. Kincstári erdöhivatalok vannak Tótsóváron, szerint.
Apatinban, GödöUön, Zsanióczán, Bustyaházán,
Erdkincstár, az államkincstárnak az erdk
Szászsebesen, Orsován és Otocacon. Ezenkívül által képviselt része. L. Kincstári erdk.
vannak az állam kezelésébe átment községi erdk
Erdkor, 1. Piroplazmózis.
ügyeit intéz (43) E.-ok is az illet vármegyékben.
Erdkövesd, kisk. Heves vm.pétervásári j.-ban,
(1910) 895 magyar lak., u. p. és u. t. Pétervására.
L. Erdészeti közigazgatás.
Erdköz, kisk. Zólyom vm.breznóbányai j.-ban,
Erdhorváti, kisk. Zemplén vm. tokaji j.-ban,
(1910) 1848 tót és magyar lak., vasúti állomás,
(1910) 1305 magyar lak., postahivatal, u. t. Tolcsva.
Erdöigazgatóság, az erdk adminisztrációjá- posta- és távíróhivatal.
val megbízott fels hivatal az államnál közvetErdközösség. Ósi alakja az erdbirtoklásnak,
len a fóldmívelési m.kir. minisztérium alá van ren- amelynél az erd közös tulajdon és közös haszdelve. Kincstári E.-ok vannak Beszterczebányán, nálat tárgya. Ez az si birtokalak egyes helyeken
Mármarosszigeten, Kolozsvárott, Lúgoson és a legújabb idkig fennáll s teljes megszüntetése
Zágrábban. A községi erdk ügyeit kezel erd- nem is közgazdasági érdek. Rendszeres erdgaznem lévén,
hatóságok közt jelenleg egyetlen igazgatóság van daság elaprózott birtoktesteken
Besztorczén (Besztercze-Naszód vármegyében).
a törvényhozás a volt úrbéresek közös érdekeiErdilletség, a faizási szolgalom mértéké- nek felosztását megtiltotta (1871. LIII. t.-c.) és a
nek megfelel erdteinilet, mely a szolgalom meg- közbirtokossági erdk felosztását is korlátozza
váltása céljából a szolgalomjogosultak számára, (1871. LV. és 1908. XXXIX. t.-c), amiáltal azok
egyúttal az erdtörvény (1879. XXXI. t.-c.) 17. §a földesúri erdbl kihasítandó.
ának hatálya alatt maradnak. L. még
Erdirtás, 1. Irtás.
felErdjáradék, valamely erdbl, illetve erd- osztás, Erdöegyesítés.
Erdkultusz, 1. Erd-tisztelet.
birtokból évente nyerhet tiszta pénzjövedelem,
mely az erdtalaj és a rajta álló él fakészlet
Erdkürt, nagyk. Nógrád vm. sziráki j.-ban,
értékének évi kamatjául tekinthet.
(1910) 918 tót és magyar lak., vasúti állomás, távErdkáregyezség. Az erdbirtokos az erdei író hivatal, postaügynökség (Acsaerdkürt), u. t.
rovatos napló feljegyzései alapján az erdei kár Kalló.
Erdlegény v. erdsuhanc (ném. Forstjunge),
tettesével v. ennek szavatosával egyezséget köthet, s csak ha ezt tenni nem akarja, vagy egyez- az erdkezelésnél alkalmazott szolga, kinek az
ség nem
létre, panaszolja be az illetékes bíró- erdri szolgálatban való gyakorlati kiképzésre
ságnál. Az erdkincstárnál az erdtiszt egyezsé- is alkalom adatik. Rendesen fiatalabb emberek,
get köthet, ha a tettes az elkövetett kár és kárté- kik késbb erdri szolgálatra alkahnaztatnak.
Erdleirás, az erdgazdasági üzemterv beverítés teljes és a törvényes pénzbüntetésnek fél
zet része, mely rövid, de tüzetes átnézetet nyújt
összegét hajlandó megfizetni.
Erdkárosítók, azok az állatok és növények, az erdbirtok jogi minségérl, annak történemelyek az erdgazdaságra kártékonyak s melyek térl, tényleges állapotáról, bel- és külviszonyaileküzdése az erdvédelemtan szabályai szerint ról, a berendezés alapelveirl s a gazdálkodás
történik. Az emlsök közül ide tartozik a gim- vezetésének szellemérl. L. Erdrendezés.
Erdlés, székely tájszólás a faizás (1. o.) gyaszarvas, mely a fák rügyeinek s hajtásainak lerágása, a kéreg lehámozása és agancsaival való korlásának megjelölésére, amidn t. i. szálankint,
súrolása által, az öz rágás és súrolás, a dámvad egyes törzsek kivágásával elégítették ki faszükezenkívül még a zsenge csemeték letaposása ál- ségletüket. L. még Erdgyérítés.
Erdludas (azeltt Uuszná), kisk. Ung vm.,
tal, a vaddisznó túrás, a magvak felszedése s a
gyökerek megsértése által káros. A rágcsálók kö- bereznai j.-ban, (i9io) 448 ruthón lak., u. p. és
zül magevés, rügyek és hajtások lerágása, a fa u. t. Uzsok.
Erdmeg, község, 1. Erdszelestény.
nedvdús kérgének lehámozása, fiatal csemeték
Erdmérnök, a selmeczbányai erdészeti fisgyökereinek átrágása által károsak: a mókus,
az erdei és vizi pocok, az erdei és mezei egér, kolát végzett szakképzett erdész. Egyes uradala közönséges és az üregi nyúl, s végül a pele- makban különösen a mszaki feladatokkal (építfélék. A madarak közül helyenkint jelentékeny kezés, erdrendezés stb.) megbízott erdötisztet
kárt okozhatnak a magvak felszedése által a nevezik E.-nek.
Erdömester. Uradalmakban rendszerint a veseregesen vonuló vadgalambok és pintyfélék,
magas hegységi erdk csemetekertjeiben a feny- zet erdötiszt neve (erdhivatali fnök), régebben
csemeték rügyeinek lecsipegetése által a süket- Vin. díjosztályban lev állami erdészeti tisztvifajd. Itt-ott káros a cserszajkó is. A növények sel, jelenleg ennek a címe ferdömérnök.
;

zhet

Erd

j

:

:

:

—

Erdömívelés
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Erdmívelés. Leglényegesebb része az erd- tére alkalmazott
gazdaságnak feladata a kihasznált erdterülete- ció és felügyelet
;

ket újra beerdösíteni, a keletkezett fiatalosokat
lehetleg értékes, vágható erdkké nevelni, a felújítás elmulasztása és az értékesebb fanemek
kiszedése folytán rossz karban lev erdket rendesekké, értékesebbekké átalakítani s hazánkban
még azonfelül a nagy területeket elfoglaló terméketlen kopár- és fatóhomok-területeketbeerd-

termékenyekké s jövedelmezkké alaEzen feladatok teljesíthetése céljából az
erdmíveléstan ismerteti az erdk különböz faállományát a különféle fanemek életviszonyaival, az erdalakokat és üzemmódokat, az erd felsítés által

kítani.

újítását és telepítését, az állabátalakításokat s az
erd nevelését s gondozását. L. Erdfdujítás,

Beerdösités, Erdögyérités.
Irodalom. Fekete L^'ös, A tölgy

és tenyésztése

d. a.,

:

Á

Magyarországon elforduló fbb fanemek csemetéinek terTomcsányi GnsztáT, Erdei facsemeték
mesztése és ültetése
nevelése, ülés Nándor Erdötenyésztéstan, Buda 1871 ; Illés
Nándor, A futóhomok megkötésérl Vadas Jen, Erdömiveléstan, Bndspest 1898
u. a., Az akác monográfiája, n. o.
Burck1911 ; Gayer Károly dr., Der Waldbau, Berlin 1891
hardt H. dr., Sáen und Pflanzen, Trier 1893 Hever Károly
Ney C. E., Die Lehre vom Waldbau 1855
dr., Der Waldbau
Wagener G. Der Waldbau n. seine Portbildung, 1884.
;

;

:

:

;

;

Erdmocsolya,

Erdrendészeti hatóság
altiszt.

Az

állami adminisztrá-

alatti (1879.

XXXI.

17. §.)

t.-c.

erdóbirtokokon alkalmazottak képesítése az erdtörvényben (37. §.) el van írva. L. Erdészeti szakképzés és Erdri szakiskolák.
Erdri kerületek, 1. Erdbeosztás.
Erdri szakiskolák- Céljuk az erdri teendk
végzésére alkalmas altiszteket nevelni. Az országban 4 ilyen iskola van, t i. Szeged város határában Királyhalmán (posta- és vasúti áUomásSzabadka), Temesvár mellett Vadászerdn, Liptóújvárt és Erdélyben Görgényszentimrén. A felvétetni kívánók kimutatni tartoznak, hogy 1. 17
évesek és 25 évesnél nem korosabbak; igazolványos katonai altisztek 28 éves korukig folyamodhatnak; 2. ép, ers, egészséges, munkához
edzett testalkatnak s jó látó, halló és beszél képességgel bimak 3. hogy legalább az elemi iskola 6 osztályát, vagy valamely középiskola 2
osztályát elvégezték 4. jó erkölcsi magaviseletek 5. katonakötelezettségben állanak-e. A tanfolyam 2 évig tart; a vadászati szakiskolán a
legjobb tanulók részére újabban a 3. évben ú. n.
;

;

;

áll fenn, melynek célja a
növendékeket kisebb magán erdbirtokok kezelésére is képesíteni. Az E. növendékei az iskola végeztével az erdri szakvizsgát elzetes gyakor^

továbbképz tanfolyam

vm. sirokai j.-ban,
Jemye, u. t. Kisszeben.
Erdmunkások. Az erdgazdaságban több- lati szolgálat nélkül letehetik.
Erdri szakvizsga. Az 1879. XXXI. t-e.
nyire idszakosan alkalmazott u. n. idénymunkások nyernek alkalmazást, de igen célszer, ha 17. §-ában megjelölt (kötött) birtokokon erdr
e mellett a gazdaság bizonyos számú állandó csak az lehet, aki az B.-t sikeresen letette. Az
B.-al bír. a milyenek pl. több kincstári uradalom- B.-k sszel az ország több helyén tartatnak meg.
ban az u. n. szegdményes és telepes B.-ok, akik Elfeltétel az elemi ismereteken kívül legalább 3
(1910)

275

kisk. Sáros

tót lak., u. p.

lehetleg állandóan

is

foglalkoztatnak és többféle

évi gyakorlati szolgálat.

Az erdri szakiskolák

kedvezményben részesülnek (házhely, fa, legel, növendékei az iskola végeztével azonnal tehetnek
nyugbér stb.). Az E.-ról szóló 1900. XXVIIL t.-c. E.-t.
Erdpatak (azeltt Liszámya), kisk. Bereg
célja egyfell a megkezdett erdei munkák önkéntes
abbahagyásától a munkaadót megóvni, másfell \m. latorczai j.-ban, (i9io) 204 rutén lak. u. p.
a munkások érdekeit a vállalkozók- és alvállal- és u. t. Frigyesfalva.
Erdpusztitás, az erdnek oly használata,
kozókkal szemben a kizsákmányolástól megvédelmely annak pusztulását vonja maga után. Fokozsfmezni,
Erdnevelés. A megtelepített vagy felújított tai igen különbözk lehetnek és értelmezése a heerdterület esemetése vagy fiatalosa magára ha- lyes erdgazdasághoz kötött, a helyi viszonyok
gyatva, növekedésében sokszor nagyon hátra- és szokások szerint változó igényektl függ.
maradna, vagy fejldése s alakulása az erdgazErdrendészet. Az állami erdfelügyelet {l.Erdaság céljainak nem felelne meg. Az erdt tehát
felügy elet) szükségességébl folyó állami intéssnevelni, ápolni, gondozni keU. hogy a még nem kedések öszszessége, amelyek az erdgazdaság
záródott fiatalost el ne lepje a gyom, be ne fész- elmozdítását, az erdnek védelmét jogellenes v.
keljék magukat a különféle cserjék, közbe ne to- káros cselekmények v. mulasztások ellen célozlakodjanak az értéktelenebb fanemek stb. (L. Er- zák. L. Erdtörvények, Erdörendészeti áthágás.
dei gyom.) Kezdetben az erdnevelés a gyomErdrendészeti áthágás, az erdbirtokos álZótóí Különféle nemei által,
késbb a gondo- tal saját erdejében elkövetett s a törvény által
zásban részesítend értékes fanemeknek az ér- tiltott cselekmény és mulasztás, mint pl. a tiltott
téktelenebbek és a sarjak elnyomása alóli meg- tarvágás vagy irtás, tilos helyen való legeltetés,
szabadítása, az ú. n. tisztító vágás (1- o.) által az erdsítésnek elmulasztása, túlvágatás, erdétörténik. Az erd még késbbi korában pedig, szeti személyzet alkalmazásának elmulasztása
midn a srún egymás meilett álló fák között a stb. Az erdbirtokosok által elkövetett tiltott csevilágosságért áll be a küzdelem, ezt az áterdölés- lekmények és mulasztások, mint B.-ok. az erd<^
seJ vagy gyérítéssel (1. Erdögyérités) szünte^ük törvény (1879. XXXI. t.-c.) szerint büntettetnek.
meg. Az B.-hez tartozik még az egyes oldalágak Ezekre nézve elsfokú hatóság az a közigazgafdnyesése is, ezt azonban erdgazdaságokban rit- tási bizottság, melynek területén az erdrendékábban alkalmazzuk. Sinld, különösen legeltetés szeti áthágás elkövettetett, másodfokú hatóság
:

;

d

—

folytán elcsenevészett lombfa-flatalost sok esetben töremetszés által lehet erdvé nevelni.

pedig a fóldmívelésügyi minisztérium.

Erdörendészeti hatóság. Az elsfokú erdrzésére, valamint erdte- rendészeti hatóságot a közigazgatási bizottság
nyésztésí és erdhasználatí munkák felügyele- gyakorolja, a másodfokú s egyszersmind a leg-

Erdr. Az erd

Erdrendezs
fbb

—
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erdörendészeti hatóság az egész országra
nézve a fóldmlvelésügyi minisztérium. (Erdtörvény 25 és 27. §-ai.)
Ehrdrendezés, az erd használatának tér- és
idbeli szabályozása, melynek eredményei az
erdgazdasági üzemtervbm foglaltatnak össze.

-

Erds

évtizedre szóló részletes tervek és nyilvántartások
felfektetése által.

A gazdasági üzemtervek tartozékait képez
gazdasági térképek az erdbirtok határait és bels
gazdasági beosztását tüntetik fel. Ha ezenfelül az
egyes faállományok koruk szerint (20—20 éveAz B. az erdt ú. n. szabályos állapotba igyekszik fokozatokban) különféle színekkel, v. egy sztn küs
hozni, amelyben az tartamosán egyenl hozadé- lönféle árnyalataival vannak jelölve, a térképe
kot nyújt. E célból már a XVIII. sz.-ban annyi faállomány-térképnek nevezzük.Végül nagy erdrészre osztották az erdt, a' hány éves fát kíván- birtokról ersen kisebbített ú. n. átnézeti térkétak termehii (egyszer vágásosztás). Rövid vágás- pek is készülnek. V. ö. Bund Károly, Értekefordulóval biró sarjerdökben (1. Üzemmód) ez a zések az E. körébl (Budapest 1905) Muzsnay
módszer ma is alkalmazásban áll. Hosszabb vá- Géza,E.-ünk fejlesztésérl (Selmeczbánya 1911);
gásfordulóban kezelt szálerdkben (1. Üzemmód) J udeich-Neumeister, Die Forsteinrichtung(6.kiad.
azonban ez a módszer nem vált be, túlságosan Leipzig 1904) Martin H., Die Forsteinrichtung
merev kereteket szabván a gazdaságnak. így ke- (Berlin 1910).
letkeztek az ú. n. szakozási módok, amelyeknél
Erdrendez, oly szakképzett erdtiszt, aki
a vágásforduló több, rendszerint 20 éves szakokra az erdk berendezésével van megbízva. L. Erd(fordulószak) osztatott s nem az egyes évek, ha- rendezés.
Erdrendezség. Hivatal, mely a kell erdénem csupán az egyes szakok hozadékai állapíttattak meg az üzemtervben. Aszerint, amint az szeti mszaki személyzettel (erdmérnökökkel)
üzem tartamosságát a területnek vagy tömeg- ellátva, az erdk berendezésével, vagyis gazdasági
hozadéknak az egyes fordulószakok között való terveik elkészítésével foglalkozik. Állami E.-ok
felosztásával igyekeztek biztosítani, térszakozás- vannak Beszterczebányán, Máramarosszigeten,
ról és tömegszakozásról szólhatunk. A két mód- Kolozsvárott, Lúgoson, Liptóújvárott, Ungvárott,
Sóvárott, Zsarnóczán,
Lippán,
szer összeegyeztetésébl származott az ú. n. egije- Nagybányán,
sített szakozás. Magyarországon a térszakozás Szászsebesen, Bustyaházán, Orsován, Gödölln,
módszere van elfogadva. Ha a hozadókszámítást Vinkovczén és Zágrábban.
Erdrészlet (avultán osztag), termhely (tacsak a legközelebbi évtizedre szorítjuk s emellett a gazdaság alapjául a pénzügyi vágásfordu- laj, fekvés, kitettség) és faállomány tekintetében
lót (1. Vágás forduló) vesszük, a Szászországban, azonos minség részlete az erdnek. A faállode másutt is gyakran alkalmazott talqjjáradék- mány (fafaj, srííség) a gazdasági mveletek (vámódszerhez jutunk. A képletes hozadékszámttási gás, felújítás stb.) által változván, csak a különmódok végül a tartamos üzemhez szükséges sza- böz termhelyi minség B.-ek állandóak. Az'B.
bályos fakészlet és növedék és a jelenlegi, ettl az erdrendezés és a gazdasági kivitel egysége.
Erdrét (azeltt Pollusz), kisk. Nyitra vm.
többnyire eltér fakészlet és növedék közötti különbség elenyésztetésóre törekednek, de térbelileg privigyei j.-ban, (i9io) 263 tót lak. u. p. Nádasér,
nem szabályozzák kellen az üzemet, tehát ritkán u. t. Privigye.
Erds, kisk. Szepes vm. szepesófalui j.-ban,
alkalmaztatnak (Baden nagyhercegség). Az E.
elmunkálatai fként az erdk és az egyes fa- (1910) 436 tót lak. u. p. és u. t. Nagyhársas.
Erds (Érdem). Régi magyar személjTiév,
állományok (1. 0.) felmérésébl és fatömegük becslésébl áll. Ennek megtörténtével az erd gaz- némelyek a Sylvester, SyMus keresztnév fordídasági beosztása (1. Erdbeosztás), a vágásfor- tásának tartják. Az B. név használatban volt az
duló megállapítása és a gazdasági üzemterv, alsóbb osztálynál is, a kisebb nemességnél is.
Erds (tatárfalvi), régi fejérvmegyei család,
valamint a hozzátartozó térképek összeállítása
melyrl annyit tudunk, hogy Ampodfeldével,
következik.
Az erdgazdasági üzemterv az általános és (a mai Sárbogárddal) volt szomszédos földbirtorészletes erdleírásban az erd jelen állapotának kos s így azon Cecei Tatártól származhatott, kiés gazdasági viszonyainak tüzetes képét nyújtja nek unokái, János és Miklós 1369. említtetnek.
ós egyben megállapítja a gazdaság célját és a jö- B. György Fejér vármegye követe volt az 1505.
vben követend elveit. Az általános üzemterv a rákosi országgylésen. (Tudománytár. 1839. V.
hozamokat, többnyire csak a terület alapul véte- 63.) Alighanem e családnak volt a tagja Erdösi
lével, az egész vágásfordulóra osztja fel, anél- (Sylvester) János (1. Erdösi), az újszövetség lekül, hogy ezzel a jövben feltétlenül és mereven fordítója s az els magyar nyelvtan készítje is,
betartandó kereteket kívánna nyújtani, míg a aki Janus Fannoniusnak is neveztetett, amibl
részletes használati és felújítási tervek a leg- kitetszik, hogy dunántúli családból származott.
Erds, \.Arm<ind, zeneíró ós zenekritikus, szül.
közelebbi 10 V. 20 év gazdasági mveleteit (fhasználat, elhasználat, mellékhasználat ós fel- Budapesten 1873. Elbb az Egyetértésnek, azután
a Független Magyarországnak volt munkatársa.
njítás) írják el.
Hogy a tényleges gazdasági kivitel mennyiben 1904 óta az Egyetértés tulajdonosa és igazgatója,
felel meg az elírásnak, az az ú. n. üzemnyilván- 8 ez id óta a lap zenei rovatát szerkeszti. Minttartásból tnik ki, amely minden rendszeres gaz- egy 50 Heine-féle dalt,továbbá Shakespeare Július
Caesar-jának drámai szövegét zenésítette meg.
dasági üzemterv tartozéka.
a mvészetben ós
A 10 évenkint ismétld üzemátvizsgálások Irodalmi dolgozatai köztll
<5élja a gazdasági üzemtervek betartásának ellen- a Modern operastü cím kritikai tanulmányai
érzése és azok továbbfejlesztése a legközelebbi keltettek figyelmet.
;

;

:

:

;

;
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Erdsi

E. József, teol. doktor, ref. teológiai tanár,
Szatmárnémetiben 1856 aug. 31. Tanult szülvárosában és Debreczenben, majd Bécsben s Németországban, fleg Elberfeldben. Azután több
helyett lelkészkedett, 1888 óta debreczeni teol.
tanár. Kisebb dolgozatai prot. szaklapokban jelentek meg. Nagyobb munkái Zwingli TJlrik élete és
2.

szül.

:

A

heiddreforrmtori mködése (Debreczen 1884)
hergi káté fordítása (Lúgos 1884, 3. kiad. 1901)
Pál apostol élete és teológiája (Debreczeni akadémia 1889. évi évkönyve)
vaUásbölcsészet fbb
problémái és a biblia (Debreczen 1889) Biblischtheologische Analyse des Römerbriefes (Amsterdam 1891) Jéziis élete és tanítása (Budapest
1903) Reformációi beszédekjíiagyhéinja 1907)
Az újszövetségi kánojiés az skeresztyén irodalom (Pozsony 1908) Újszövetségi bevezetés (Pápa
1911). 1908. «simai» elnévvel nemességet nyert.
B Lexikonnak is munkatársa.
3. E. Benée, költn, szül. Érseklélen (Komárom vm.) 1879. Gyermekéveit Gyrött töltötte, az
iskolák bevégzése óta a fvárosban, 1905-tl
pedig nagyobbrészt Olaszországban tartózkodott.
1899— 1903-ban különböz lapokba írt verseket
és elbeszéléseket. Költeményeinek szenvedélyes
hangja, képeinek színessége, a nöíróknál ritka
formaérzéke csakhamar az elismert költik sorába emelte. Els költeménykötete Leányálmok
címmel 1899. jelent meg Eötvös Károly elszavával. Második kötete Versek (1902). Ezt követte
Az asszony megapárja (regény 1904); Egy leány
élete (regény 1904); Csodálatos mezkön (1905)
Uj dalok. Kleopiítra (1906); Jöttem hozzátok
(1909). Római tartózkodása után azonban, ahol
áttért a kath. vallásra, 1910-tl hirtelen új fordulattal a vallásos, misztikus hangulatba merült.
Ennek az átváltozásnak kifejezje már a szintén
nagy költi ervel megírt János tanttvány,
evangéliumi színjáték (1911), ugyancsak ez idben fordította le Fioretti Szent Ferenc legendáit
;

;

A

;

;

;

;

^

\'
'

:

.

(1911).
4.

E. Richárd, operaénekes,

szíü. 1881.

Erdsi
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Buda-

pesten, megh. u. 0, 1912 jun. 10. Fiatal korában
került a budapesti Operaházhoz, ahonnan énektanulmányaínak folj'tatására ösztöndíjjal Münchenbe küldték. Visszatérve nagy sikerrel lépett
föl a Varázsfuvolában (Sarastro), majd a Zsidónben (Brogni), azután a Bolygó Hollandiban. Késbb megvált az Operaháztól s Prankfiirtba szerzdött. 1912. tavaszán a budapesti Népopera

telén volt a Perényi János pártfogása alá húzódni. 1534 májusban Budán ós Pápán keresztül
Uj szigetre (igazában Sárvárra), Nádasdy Tamás
birtokára ment, hol tanítással és irodalommal
foglalkozott. Az 1542— 43-iki tanév téli felében a
bécsi egyetemen volt, s u. o. 1544 elején mint a

héber nyelv tanára mködött. 1552-ben a történelem tanárául van emilíve, de valószínleg még
ez évben elhagyta Bécset s hazájába tért vissza.
Késbbi életpályájából csak az ismeretes, hogy
1557 végén debreczeni tanítóságáról Lcsére ment
subpraedicatornak. Munkái Puerilium colloquiorom formuláé (Heyden Sebald müve magyar
szöveggel bvítve, Krakó 1527 az 1531. kiadás
után kiadta Dézsi L., Bpest 1898) Hegendorff
Kristóf Rudimenta grammatíees Donáti e. munkájának magyar értelmezései (u. o. 1527) RosariumcoelesteVirginis MariaepatronaeregniUngariae (u. o. 1528) ; Grammatiea hungaro-latina
(Ujsziget 1539, újra kiadta Kazinczy Ferenc a
Magyar régiségek és ritkaságokban, Pest 1808,
és Toldy Ferenc a Corpus grammaticorum Hung.,
u. 0. 1866 c. gyjteményben); Újtestame^itum
magyar nyelven (Ujsziget 1541, 2. kiad. Bécs
1574); De bello turcis inferendo elégia (Bécs
In tristissLmum Annae regináé obitum
1544)
epitaphium (u. o. 1547) Querela fldei (u. o. 1551);
Querela domini Jesu resurgentis (u. o. é. n.)
Ujtestamentumában közlött magyar verseit a
Régi Magyar Költk Tárának H. kötetében újra
kiadta Szilády Áron. V. ö. Révész Imre, E. János
magyar protestáns reformátor (1859) Dankó
József, Joannes Sylvester Pannonius E., Lében,
Irodalomtört.
Schriften und Bekenntniss (1871)
Közlemények (1893) Melich János, Régi magyar
nyomtatványok 1527-bl. M. Könyvszemle, 1912.
U. a. Irodalomtörténet, I. 289.
Erdsi,!. (Poleszrd) Imre, piarista tanár s utóbb
házfnök, ki a szabadságharcban mint Guyon
Richárd tábornok csapatának tábori papja vett
részt. Nyítrán 1814 nov. 4. szül., megh. u. o. 1890
:

;

;

;

;

;

;

;

;

Már 1832. piarista lett és Sebneczbányán
míg Guyon felszólítására belépett tábori
lelkésznek. Számos ütközetben vett részt. Külöfebr. 9.

tanított,

nösen kitnt a branyiszkói ütközetben 1849. febr.
5., amikor a 33. zászlóalj élén kereszttel a kezében buzdította rohamra a honvédeket. 1849
után folytatta tanári mködését Nagykárolyban,
Temesváron, Kolozsváron, Nyítrán és Váczon.
1861-ben Kecskeméten házfnök, 1878. pedig
Wagner-ciklusában vendégszerepelt nagy süker- rendi kormánytanácsos lett 1888 óta Nyítrán
rel, mire Bánffy Miklós gróf kormánybiztos visz- nyugalomba vonult.
szaszerzdtette a m. kir. Operaházhoz. De már
2. E. Károly, r. kat. áld. pap, a Szent István
ekkor beteg volt és pár heti szenvedés után meg- társulat vezérigazgatója, szül. 1873 máj. 12.Budahalt.
pesten. A teológiát Esztergomban végezte. Elbb
Erdsi (vagy korában ismert nevén 5i//t;e.5Íer^ fvárosi hitoktató, majd nyolc éven át a Szentszív
János, a bölcsészet magisztere, prot. tanár és zárda házi lelkésze s egyszersmind az orsz. közp.
lelkész, szül. Szinyérváralján (Szatmár vm.) 1504 kat. legényegyesület elnöke volt. 1906-ban a
körül.- Honi tanulása után külföldre ment, s 1526 Szent István társulat igazgatójául választották.
okt. 26. a krakói egyetemre iratkozott be, hol az Irodalmi mködést fképen a szociális kérdések
1527-iki tanév nyári felében a magyar bursának terén fejtett ki. Fbb müvei A Széni szív társaszeniori tisztét is viselte. Innen Wittenbergbe ság alapítónjének élettörténete (1900); Karáment, hol 1529 júl. 31. lépett az egyetem hallga- csonyi színjátékok (1901) Szociális vezérkönyv
:

;

1532-ben már ismét Krakóban idzött. (1904); Az igazság felé, társadalmi színjáték
Hazatérve innen, valószínleg a reformációhoz (1904); Rákócziért, regényes színm (1906);
való hajlása miatt, vagyonát elveszítette s kóny- Boldogország (1906).

tói közé.

Erdsítés
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Erdszentgyörgy, kisk. Maros-Torda vm. nyáErdsítés, 1. Beerdsítés és Erdfelújítás.
rádszeredai j.-ában, {1910) 2563 magyar és oláh
Erds Kárpátok, 1. Kárpátok.
Erdskerek (azeltt Kerek), kisk. Arad vm. lak., régi (XV. sz.-beli) ref. templommal, vasúti
világosi j.-ban, (i9io) 2026 oláh és magyar lak.; állomással, posta- és táviróliivatallal. A gr. Rhédey:

helyén a monda szerint régente apáta kastélyt, melyet Hohenstein Ferenc
gr. épített, gyönyör park veszi körül. E. most
készült, de csakhamar átment a rajztanárképzöbe, Mary angol királyné birtoka, kinek nagyanyja,
ahol, elnyerve a képesítést, Lotz irányítása mel- Rhédey Claudia grófn 1812. ott született. Az anlett folytatta tanulmányait. De már ekkor örö- gol királyn az E.-i templomban nagyanyjának
mest foglalkozott a grafikával s a József-megye- tiszteletére emléktáblát helyeztetett el. A Vártemen Rauscher tanár asszisztensévé, utóbb a hegyen Senye vár maradványai láthatók.
Erdszolga, erdészeti hivataloknál alkalmazott
'Képzmvészeti Fiskola tanárává lett. Külföldi
tanulmányutakon fejlesztette kivált a grafikai szolga, aki közönséges szolgai teendi mellett az
vasúti megálló, u. p. és u.

Erdssy, 1. Béla,
Ekeiben (Komárom

Ujszentanna.

t.

fóle kastély

grafikus, szül. 1871 ápr. 6.
vm.). Eleinte a jogi pályára

téren tehetségét s külföldön is, itthon is több díjat
nyert, legutóbb 1912 év tavaszán a Mcsarnokban.
Kiváló sikerrel míveli a rézkarcot és a színes
linóleum- metszetet.
2. E. Eugénia (családi néven Biba), énekesn,
szül. Nagykanizsán 1855., megh. 1886. jún. A budapesti Népszínházban lépett föl 1880., azután Bécsben, majd Hamburgban, Berlinben volt szerzdtetve. Aljas rágalmak következtében, melyek
jegyesét tle elidegenítették, öngyilkossággal vetett véget sok dicsséget igérö pályájának.

Erdösuhanc,
reszti j.-ban,
u.

kisk. Bars

788

(1910)

tót lak.

;

u. p.

Pelsöhámor,

Erdsültség. Valamely ország

vidék erd-

v.

területének aránya az összterülethez. L. Erdészeti .statisztika.
Erdszáda, kisk.

Szatmár várm. nagybányai

Szamos szép völgyében, (igio) 1413 oláh
és magyar lak. vasúti állomás, posta- és távíróhivatal, termékeny határral és a Degenfeld grófi
család kastélyával, melyben igen becses könyvtár
van. A Szamoson B.-nál vashíd vezet át.
Erdöszakál, kisk. Maros-Torda vm. régeni

j.-ban, a

;

fels
u.

t.

j.-ban, (1910)

902 oláh

lak.

;

Marosvécs,

u. p.

Bátos.

Erdszállás (azeltt Szelnicze),
Doboka várm. nagyilondai j.-ban,
:

kisk. Szohiok-

(1910) 917 oláh
Nagyilonda.
Erdszámvevöség, az igazgató erdöhivatalok
(erdigazgatóság stb.) mellett alkalmazott segéd-

lak.

;

u. p. és u.

t.

melynek

hivatal,

célja

a számviteli ügyek

ellá-

Erdszámviv, az anyag és pénzszámadást
vezet közege valamely erdöhivatalnak.
Erdszavanna, Ausztráliának terjedelmes fü-

n

be,
ves mezeje, melyet ritkás eukaliptus-erd
s a nedves évszakban számos gumós és hagymás
növény liliom- ós orchisfélék stb., ezenkívül szalmavirágok ékesítenek. Általában a tropikus ós
szubtropikus ritka fáju füves erdség.
:

Erdszele

(azeltt

:

Szelcz), kisk.

Nógrád vm.

balassagyarmati j.-ban, (1910) 155 tót lak. u. p.
Alsóesztergály, u. t. Rárosmúlyad-Nógrádszakál.
Erdöszelestény (azeltt Szelestény, egyesítve
Erdömeg községgel), kisk. Hont vm. ipolynyéki
;

806 tót és magyar lak., u. p. és u. t.
Balassagyarmat.
Erdössengyel, kisk. Maros-Torda vm. régeni
alsó j.-ban, (1910) 456 oláh és magyar lak., u. p. és
u. t. Sáromberke.

j.-ban, (1910)

erdrök

helyettesítésére is feUiasználtatik.

Erdszombattelke, kisk. Szolnok- Doboka vm.
kékesi j.-ban,
t.

(1910)

390 oláh

lak., u. p.

Kékes,

u.

Szamosujvár.
Erdötalaj, erdvel fedett, vagy erdtelepítésre

felhasznált talaj. Minden talaj, mely mezgazdasági használatra alkalmas, a fanemek helyes megválasztása mellett erdgazdaságra is az. De viszont nem minden B. alkalmas egyszersmind
mezei használatra,
kertészetre,
szUmüvelésre stb. Hegyes vidéken vagy futóhomokon az

hulladékai által emberemlékezetet meghatalajt szívesen kiirtja a
földmíves és használja eke vagy kapa alá, míg
zsírjában tart; de néhány év múlva felmondja
a szolgálatot, terméketlen kopársággá változik
át, megfosztva televényétl, st néha még agyagtartalmát is elviszi a víz s csak kavicsot hagy
hátra. Amely talaj szántóföldnek, kertnek, rétnek vagy szllnek állandóan nem alkalmas,
azt feltétlen E.-nak mondjuk.
A feltétlen
E. fogalma azonban kissé ingadozó és szigorúan meg nem határozható, mert arra alkalmas éghajlatnál meredek hegyoldalokon is lehet, ill aláfalazás meUett, szöUö- és gyümölcsöskerteket telepíteni és gondozással fenntartani. A
kérdés csak az, hogy vájjon a talaj lemosását biztosan meggátló intézkedések végrehajtatnak-e?
A futóhomokot is legbiztosabban erdtelepítések
által köthetjük meg, és épúgy mondható ez
is feltétlen E.-nak, mint a ksziklás, meredek
oldalok. Mindazáltal most éppen futóhomókra telelepítik a fllloxeramentes új szUket. A hegységi
véderdk mindnyájan, még pedig els sorban feltétlen E.-on áUanak. A mezgazdaság által elfoglalt területek talajának anyaga legtöbbnyire nincsen eredeti képzdésének helyén, hanem onnan
a vizek által elsodortatván, helyrl-helyre költözve, rétegekben telepedett le, ú. n. alluviumot,
vagy ha ez a mostani legújabb geológiai kort
megelz ídbefi történt, düuviumot alkotván.
Az erdk legnagyobb része ellenben többé-ke vésbbé
kemény kzetekbl alakult eredeti talajon áll,
mely ktörmelékkel többnyire bven keverve van,
csekély mélységgel bír, és 15—30, legfeljebb 40—

vm. garamszentke- ladó idn át trágyázott

Zsamócza.

t.

volt,

erd

Erdölegény.

1.

Erdsurány,

ság

50 cm. mélységben már a sziklás anyakzetet

Ez onnan van, hogy az erdket a
lassankint a legrosszabb területekre szorította vissza. Folyamok, tavak, mocsarak közelében az erd a mezgazdaságra nem
alkalmas, de fát még term vizenys, vagy áradásoknak kitett területekre van visszaszorítva*.
találjuk alatta.

mezgazdaság

—

Erdötanácsos

futóhomokon stb. álló erdk teMagyarországon 1. Erdészeti statisztika.
Erdötanácsos, a VII. díjosztályban lév állami tisztvisel. Egyes nagyobb uradalmak is alkalmazzák e címet vezet erdtisztjük részére.
Erdtarcsa, kisk. Nógrád vm. sziráki j.-ban,
(1910) 754 magyar lak., postahivatal, u. t. Szirák.
Erdtelek, nagyk. Heves vm. hevesi j.-ban,
(1910) 4083 magyar lak., vasúti állomás, posta- és

A

feltétlen B.-on,

rületét

táviróhivatal.

Erdtenyésztés, 1. ErdomívelésErdtérkép, az erdterületet, annak beosztását, s esetleg

üzemmód és kor

fanem,

tozó különbségeit
dezés.

eltüntet

Erdtermények,

1.

szerint váltérkép. L. Erdren-

Erdei föhasználat és Er-

dei mellékhasznúlatok.
Erdtiszt, az erd kezelésével vagy adminisztrációjával foglalkozó tisztvisel. Az áUamnál,
valamint az erdtörvény 17. §-ában felsorolt többi
erdbirtokosnál csak oly E. alkalmazható, aki az
erdészeti fiskolát teljesen és sikerrel bevégezte
és az államvizsgát belföldön letette (Brdtv. 36. §.).
Erdtisztás. Kisebb-nagyobb fanélktili területek az erdben, melyek rossz gazdálkodás folytán, elmulasztott erdsítések vagy ezekben nem
teljesített utánpótlások, vagy az erdt ért különböz csapások szél vagy hótörés, rovarfalás stb.
által keletkeznek. Az erdgazdaságra sokszor igen
hátrányossá válhatnak egyrészt, hogy miattuk a
fatermés csökken, másrészt pedig, hogy talajuk
elsUányodik, st terméketlenné is válhatik. E.-nak
nevezik az erdkben lev réteket, kaszálókat is.
:

Erd-tisztelet. Kezdetleges vaUású népeknél
alkalmilag választott helyeken ment végbe az
istentisztelet. Ilyen kiválasztott helyek többnyii-e
források és fák körül voltak, gyakran egész erdk,
melyékben pogány népek képzekne szerint az istenség honolt. A druidák v. kelta mágusok erdkben áldoztak Isteneiknek, amint ezt Plinius körülményesen leírja; Tacitus tanúsága szerint a germár
nok bálványaikat erdkben állították fölRómában
32 szent berek volt, hol nem volt szabad a fát megsérteni; Görögországban, fleg Kybele istenn

erdkben gylt egybe a nép.
szlávoknak is voltak szent erdeik.A magyarokkal rokon mordva,flnn,vogul,votják népek «keremeteia, áldozó sátrai, a kereszténység elterjedése
után még manapság is erdk tisztásain állanak,
hol a köznép titokban áldoz si isteneinek, seink,
mihelyt a honoglalás után megtelepedtek, azon
tiszteletére, szent

A

melyekrl történehni kútftök tudják,
hogy ott els áldozataikat tartották, pl. Tarczal,
Sátorhalma, Pannonhalma, továbbra is megtar-

helyeket,

tották ily szent

erdknek

;

ezt azután az or.szág

más vidékein
l

inasok is követték, úgy hogy minden nemzetségnek meg volt a maga szent erdeje, a maga külön áldozó helye. A pogány
magy.arok eltt szenteknek ismert ilyen erdk a

kereszténység elterjedése után
\

l

Kforesta sanctorum

is

okiratainkban

regum»

(szent királyok erdei),
«sUva regalis)) (királyi erd), «8ilva nostr a király
erédeje vocata» (király erdejének nevezett erdnk)

néven fordulnak el Árpádházbeli királyaink a
még mindig lappangó pogány vallásgyakorlat
meggátlása végett lefoglalták ezen erdket és ott
;

Erdövédszalagrok

627

a régi áldozó helyeken templomokat, zárdákat
emeltettek.
Erdtka (Erdödke), kisk. Árva vm. námesztói j.-ban, (1910) 2068 tót lak., postahivatal, u. t.

Námesztó.

Erdtörvények. Minthogy az erdk nemcsak
közvetlenül birtokosuknak nyújtanak hasznot,
hanem a közjó szempontjából is szükség van fenntartásukra és célszer használatukra, az államnak joga, st kötelessége E. útján az erdállomány megóvásáról gondoskodni. A magyar törvények közül a következk sorolhatók ide Az
1879. XXXI. t.-c. (erdtörvény) az 1884. XXVI.
t.-c. az úrbéri rendezés következtében, avagy törvényhozási engedély alapján eladott állami erdk
faállományáért befolyó pénz felhasználásáról az
1890. évi XIX. t.-c. a volt naszódvidéki erdk
kezelése tárgyában; az 1898. évi XIX. t.-c.
a községi és némely más erdk és kopár területek
állami kezelésérl, továbbá a közbirtokosságok
és a volt úrbéresek osztatlan tulajdonában lév,
közösen használt erdk és kopár teríüetek gazdasági ügyvitelének szabályozásáról. Azonkívül fontossággal bimak erdészeti szempontból még az
1871. LV. t.-c. az arányosításról és tagosításról,
az 1908. XXXIX. t.-c. az erdk káros felosztásáról, továbbá az 1871. LIII. t.-c
amely az úrbéri
erdk osztatlanságát mondotta ki.
Erdvágás (azeltt Richwald), kisk. Sáros
vm. szekcsi j.-ban, (1910) 859 tót lak., postahiva:

;

;

,

:

tal, u.

t.

Bártfa.

Erdövásárhely, kisk. Szolnok- Doboka vmegye
csákigorbói j.-ban, (1910) 229 oláh lak.
u. p. Al;

Pánczólcseh.
Erdvásárlási alap. Célja feltétlen erdtalajú
erdknek és kopár teriüeteknek megvásárlása magánbirtokosoktól az állam számára. Az 1884. évi
XXVI. t.-c. ugyanis kimondja, hogy az úrbéri
rendezés következtében, avagy telepítési célból
törvényhozási engedély alapján eladott állami erfaállományáért befolyó pénz ismét kincstári
birtokok kiegészítésére alkalmas erdrészek vásárlására, vagy a kincstár birtokában lev és a
rendes üzemterveken kívül es mezgazdasági
területek befásítására fordítandó, vagy pedig esetleg a kincstár, mint erdbirtokos által, a helyi
érdek vasutakról szóló 1880. XXXI. t.-c. 7. §-a
értelmében teljesítend hozzájárulásra fordítandó. Az B. 1886 január havában lett megalkotva s vagyona az 1909. év végén 7.024,176
volt. Á kincstári erdk állománya az alap közvetítésével az 1909. év végéig 141,792 holddal növe-

parét, u.

t.

dk

K

kedett.

Erdvédelem. Szorosabb értelemben az emberek káros beavatkozása elleni védekezés az erd
védelmére szolgáló személyzet által, tágabb értelemben pedig védekezés az erdt fenyeget összes
veszélyek és bajok ellen, 1. Erdkárosítk. Azon
szabályokat és elveket, melyek azt E.-et célozzák,
az E.-tan foglalja össze.
Erdövédszalagok. A vasutak a mozdonyok
kürtjébl elszálló szikrák miatt tzveszélyesek.
Erdégések elkerülésére a pályával párhuzamosan vódszalagok létesítendk, amelyek talaja cserjétl, száraz avartól tisztán tartandó. A vódszalagok szélessége 12—15 méter. Rajta csak kapás

Erdvég

—

6

18

—

Erebis

növónyek termeszthetk. A védszalagok a pályá- mint hittanár mködött. Késbb plébános Kistól és az erdtl 1"5 méter szóles kopáran tartott krösön, 1897. Zentán. 1908-ban lemondott a zenszalagokkal határolandók el ós a védszalag folytonossága is minden 20 -4:0 méterre ilyen kopár
szalag által szakítandó meg.
Erdvég (Erdevik), adók. Horvát-Szlavonországban, Szerem vm. újlaki j.-ában, a Fruskagora
D.-i lejtjén, (i9io) 3813 német, horvát-szerb, tót,
magyar lak., van 2 takarékpénztára, vasúti állomása, posta- és táviróhivatala.
Erdövétség, 1. Erdei kihágások.
Erdvidék, azÉ.-i földtekén a sarkövi flóra alatt
•mind a két világrészben elterül nagy térség, melyet mint pl. Európa É.-i és középrészét s hazánk
nagyrészét is, erdtenyészet borítja. Az E. éppen
az erdötlen flórák (sarkövi, prairie, mediterrán és
sivatag flóra) közé beékelve nagyon feltn s
földünk természetes flóráinak a legnagyobbika.
Az óvilág E.-ét az Atlanti-óceántól a Csendestengerig 7 övre szokás választani. Ez a szelíd
gesztenye francia öve, a német feny, a magyar
cserfa, a középorosz lombos erdk, az északi tlevelek, az amuri tölgy (Quercus mongolica) és
kamcsatkai nyirfa (Beiula Ermani) öve. ÉszakAmerika E.-e a szélességnek egyenl foka alatt
hidegebb, mint az óvilágé. A tél és nyár hmérséklete között is nagyobb a különbség. Északi övét a
fehér feny (Abies álba) borítja. Lentebb bükk,
tölgyerd, szilfa, kris, juharfa és hársfa uralkodik, de ezek fajai az óvilágétól eltérk. D. felé,
mint Em-ópa D.-i részén, örökzöld fák díszlenek s
közéjük már tropikus családbeliek is keverednek.
L. még Erdei növényzet.

Erdvidék, Nagy-Küküll és Háromszék vármegyében az Olt mellékén elterül, nagyobbára
székelyek lakta vidék, mely Felsrákostól Hidvógig elterül s az Oltba szakadó Kormos-Lángos
és Bárót vizek völgyeit is magába foglalja. Központja Bárót. L. még Erdhátság.

Erdzárlat. Az erdtörvény (1879. XXXI. t.-c.)
megalkotása eltti idkben az 1807. XXI. t.-c. és
az erdélyi részekben fennállott erdészeti szabályok (1852. évi erdpátens) értelmében E. rendeltetett el olyan erdkre nézve, melyek az illet birtokos részérl helytelenül vagy éppen pusztítólag
kezeltettek. Az idézett t.-c.-et és szabályokat az
Erdötörv. 211. §-a hatályon kívül helyezte.
Érdre (ejtsd: erdr), 95 km. hosszú jobboldali mellékfolyója a Loirenak Franciaországban, Matneet-Loire dombos vidéken ered ; eleinte táplálja a
Nantes-Bresti-csatomát, kiszélesedik (200-1000
m.), a Plaine de la Foupiniére és Flaine de Mazerolles nev mocsarakat alkotja, bvül a Cens-nal
és Nantesnál Kiviére de Barbin néven torkollik.
Norttól Nantesig 23 km.-en hajózható.
Érd-Somlyó vára, Temes vmegyében Versecz-

tai plébániáról. Irt több értekezést és cikket hír-

lapokba és folyóiratokba. 1893-ban szerkesztette
a Kot. Hitoktatás c. folyóiratot, u. ez évben megjelent Féter és Bánkbán összeesküvése c. mve,
1894 jan. 4. a m. történelmi társulat választmányi
ülésén felolvasta
karlóczai patriarchátus és a
boszniai gór. kel. egyház c. történeti értekezését
Újvidék szab. kir. város története (1894, magyar,
német és szerb nyelven) A közjegyzség és hiteles helyek törtenete Magyarországon (1899) A
róm. kat. hitelemzés törtétiete stb.
Erdut, község, 1. Erdd, 2.
Érdy János, nemzeti múzeumi r, szül. Szobon,
Hont vármegyében 1796 szept. 16., megh. Budapesten 1871. máj. 9. Tanulmányait Nagyszombatban s a gyri Akadémián végezte s 1815. a Bencésrend növendékei közé lépett. Késbb azonban ki-

A

;

;

lépett s ügyvéd lett. Nagy elszeretettel mvelte a
történeti és archeológiai tudományokat. Kutatásai

elismeréséül az Akadémia 1832. levelez s még
ugyanazon évben rendes tagjává választotta.
1846-ban a Nemzeti Múzeum régiségtárának lett
re. 1837— 1844-ig szerkesztette a magyar akadémia által kiadott Tudománytárt.
fedezte fel
ós ismertette elször a róla nevezett kódexet (1.
É.-kodex). 1869-ben nyugalomba vonult. Nagyszámú tudományos, különösen régiség-, érem- ós

munkát írt. Nevezetesebbek Magyarország ekkorip ismeretes pénzei lerajzolva s tört.
és pénztudomanyi kútfk után magyarázva.A.T^ádi
korszak. (Buda 1841);
szerb zsupánok, királyok
A magyarországi
és cárok pénzei (u. o. 1843)
Crouy nemzetségnek története, nemzedékrende és
oklevéltára (Pest 1848) Szent István els magyar
király életirata, Hartvik szerint (Pest 1854);
Erdélyben talált viaszos lapok (tabula cerata,
Pest 1858) Az újonnan megbírált magyarországi
Crouy nemzetség négy okiratá^mk idszámítása
(Pest 1861); Erdély érmei (Pest 1862, 24 réztábpecséttani

:

A

;

;

;

lával).

Érdy-kódex. A legterjedelmesebb régi magyar
nyelvemlék s a legbecsesebbek egyike, 1527-bl.
E kódex evangéliumok és episztolák mellett legendákat is foglal magában s köztük az összes
magyar szentek legendáit, s ezek jobbára a híres
Pelbái-t, temesvári barát latin szent beszédei után

vannak dolgozva.

A magyar

szentek legendáit
kiadta 1859. Magyar szentek
élete cím gyjteményében; az egész kódexet
csak 1876-ban tette közzé Volf György két kötetben, az Akadémia Nyelvemléktár c. gyjteményében. A kéziratot a Nemzeti Múzeum könyvtára
rzi. Nevét Érdy Jánostól nyerte, ki elször
ismertette 1834. V. ö. Katona Lajos, Az Érdycodex egy fejezetérl (Akad. Ért. 1909).

már Toldy Ferenc

Varadia mellett állott. Hajdan Krassó
Erdzsis, hegy, 1. Ardzsis.
tartozott. 1227 eltt Csák Ugrón
Ere, ereml, a gyeplnek elavult magyar nevei
kalocsai érseké volt. Ekkor a király, majd Hunyady János kezére került, aki 1448. kényte- (így is eml, fékemlöj.
Erebis, antik város Hispánia Baeticában, a Rio
len volt odaadni váltságdíja fejében Brankovics
Tinto ós Odiel folyók összefolyásánál, Huelva melGyörgy szerb despotának.
Érdujhelyi Menyhért, történetíró, szül. Zentán lett, srégi szentélyének maradványait 1901. tár1860 jan. 4. Tanult Zentán, Szegeden és Kalo- ták föl. Tle K.-re, 20 km.-nyire fekszik az erecsán, ahol 1882 jún. 3. pappá szenteltetett. Segéd- biszi tó (ma Lago de Inflemo), a régiek hite szelelkész volt Adán, Szántován és Újvidéken, ahol rint az alvilág bejárata.

töl keletre,

vármegyéhez

:
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Erebos

—

Eredeti

Erebos (gör.), a föld borzalmas mélye, a halál Erechtheiont)
országának sötétsége. A mitológiában megszemé- ünnepet.
lyesítették s azt mesélték, hogy az si világiirböl,
a chaosból E. és Nyx (az Éjszaka) keletkezett s kettejük frigyébl lett az ét«r és a nappal.

mköd

vulkán az
Erebus, 4000 méter magas
Antarktis partján, a Victoria-földön. Társával, a
kialudt Terror vulkánnalegyütt a kis Ross-szigeten áll, amelyet felfedezjérl, Ross kapitányról
neveztek el. A kapitány két hajójának nevét viseli
kráterét Scott
a két hegy. Az E. csendesen
és Shackleton expedíciója elérte. A gzkitörések
a roppant hidegben érdekes fagyásformákat hoznak létre a kráter körül.
Erebus- expedíció, 1845 48., I. Tengeri tudo-

mköd

—

mányos

expedíciók.
Erech, ókori város Babiloniában, melynek lakóinál Uruk néven szerepel. Egyike volt Nimród

s

bn

megalapította a Panathenaia-

Erecbtltites Eaf.

(növ.j,

a Compositae (Fész-

kesek) család génusza 12 faja Amerika melegebb
részén, Ausztráliában és Új-Zélandon van elterjedve. Füvek. Az E. hieracifolia (L.) Raf. Amerikából bevándorolt, erds helyeken vágásokban
nálunk is elfordul. Egyéves, levele váltakozó,
lándzsás, elliptikus, fogas. Fészke hengeres, 1 sor
fészekpíkkellyel. Virágai sárgák, a terms sugárvirágok 1— sok sorban állanak, ezeken belül a
kétivarú virágok. A párta 5 fogú.
£rectío (lat. erigo a. m. felállítokj, megduzzadás, merevedés, rendesen a férfi ivarszerve, a
hímvessz megmerevedését értjük ez alatt, midn
a valamely okból odatódult vér el nem bírván
folyni, a hímvesszben lev mereved testeket megtölti és megduzzasztja. Ilyen berendezést azonban a ni ivarszervekben a szeméremajkakon is találni, továbbá a csecsbimbón és
végre az állatok ú. n. tapintó szreit (vibrissae)
;

birodalma négy fhelyének (Mózes k. 1. 10.), melyben a babiloniak Istar-Beltis istenasszonyt különös tiszteletben részesítették. A hellenisztikus
E. incompleta a. m. nem
korban É. Orchoé néven tudományos központ és körülvev brben.
egy tudós társaságnak székhelye volt. Azonkívül teljes merevedés, midn a hímtag nem duzzad
egészen a perzsa idkig mint szentély s temet meg annyira, hogy a közösülés elvégzésére alkal(nekropolisz) szerepelt, aminek jeléül ma is szám- mas lenne.
Ereetis digitis (lat.) a m. fölemelt ujjakkal,
talan sírmez és romhalmaz vetdik fel Varkánál, Hülah és Koma között, az Bufrátnak bal- esküre emelt kézzel.
Eredend bün v. eredeti bün, l. Eredeti áloldalán.
Erechtheidák, Erechtheusnak, Athén mitikus lapot.
Eredés alatt értjük azt a kialakulást és folyakirályának utódai így nevezték néha az athéniematot, amely alatt a növény különböz szervei,
ket is.
Erechtheion (gör. Erechtheus temploma), az legkivált a termés és a mag az érésre elkészülathéni Akropolisznak É.-i oldalán lev attikai- nek, amíg az érés már a folyamat befejezte. Megión stílusú, eléggé jó karban fennmaradt temp- különböztetjük arendesÉ.-tlazutó-É.;t,pl. némely
lom (1. Athén), mely régebbi szentély helyén az aünagyümölesön, a szükségszülte É.-t pedig a
V. 8z. utolsó tízedéiben épült Philokles építész beteges, elhaló növényeken.
Eredethatározó, 1. Határozók.
vezetése alatt. K.-i oldalán hatoszlopos csarnok
elzi. meg, hajójának K.-i fele Athene tiszteletéEredeti állapot (lat. status originális) néven
nek, Ny.-i fele Erechtheus-Poseidonnak volt szen- a róm. kat. egyház összefoglalja azokat a termételve, az utóbbiba a templom ÉNy.-i részén lev szeten kívül és felül való tulajdonságokat (^án4 homlok és 1—1 oldalsó oszloptól alkotott díszes dékokat), amelyekkel Isten az els embert teremelcsarnokon át jutni a templom DNy.-irészéhez tésekor felruházta. Ezek a megszentel malaszt,
épült a Karyatida- csarnok, melynek gerendázatát mely az embert Isten fiává és a mennyország örökorláton álló 6 oszlophelyettesító márványleány kösévé tette a mentesség az érzékiségtl ; a szel(Koré, Karyatis) tartja. Az É.-i csarnokban látni lem kiváló tudása a test épsége és haUiatatlanannak a szigonyütésnek nyomát, mellyel Poseidon sága. Ezeket oly szándékkal adta Isten Ádámnak,
az attikai fold birtokáért Athénével vívott verse- hogy azokat a tle, mint az emberiség fejéti és
nyében forrást fakasztott ; Athene olajfája a temp- gyökerétl származandó összes emberek átörölom Ny.-i oldalához csatlakozó Pandroseion- kerü- köljék. Mivel azonban az els emberpár a tiltott
letben állott. Az egyenetlen talajon épiUt temp- fiának gyümölcsére vonatkozó isteni parancsolalom komplikált elrendezésének magyarázatát adta tot nem tartotta meg, tehát bnt követett el, a
Dörpfeld, Athén. Mitteilungen (1904).
nevezett adományokat úgy ömaga, mint utódaik
Ebrechtheus, Athén városának srégi, mitikus elvesztették. Vagyis elvesztették a megszentel
nemzett hse, kit Erichthonios néven is tiszteltek malasztot és így nem juthattak a mennyei bol8 ki Athene istenasszonynak — a város legfbb ol- dogságra, értelmük elhomályosodott és akaratuk
talraazójának- — védence- s neveltjeképen szere- rosszra hajló lett, sokat kellett szenvedni ök és
pelt a mondában. Az athéni autochtonia-mondának végre meg kellett halniok. E bnnek, melynek
megfelelen, mely szerint t. i. az athéniek sei neve eredeti bn, további következménye, hogy
magából Attika földjébl nttek s nem voltak be- ez, valamint büntetése minden emberre átszáll és
vándorlók, E.-t a föld fiának mondták s féltesté- mindenki ezzel a bnnel jön a világra. A kat.
ben kígyóalakunak képzelték. E. szörny alakjá- egyház tanítása szerint az eredeti bün egyedül a
tól Kekrops, Athén els királya, annyira megijedt, boldogságos Szz Máriára nem szállott át. V. ö.
hogy rémültében az Akropolisz sziklájáról a mély- Hurter, Theol. Dogm. Comp. II. L. még Keresztségbe veti magát. Utóbb E. Athén királyává lett ség, Megtestesülés, Megváltás, Mária.
8 ó hozta be a városba Athene tiszteletét, temp£redeti bün (peccatiim originale), 1. Erelomot épített neki (a romjaiban még meglev deti állapot.
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Eredeti hangrok

Eredeti hangok, a zenei törzs-skála (C-dur) gekkel

(1. Erbeidegzés). Szövettani szerkezet,
Vérerek.
Eredetiség (észt.), az a képesség, mely utánzás
2. E. (növ.). A szárból a levelekbe kihaj ló vezetés szabályok, vagy minták szolgai követése nélkül nyalábok elágazásai, melyek a levél fonákján
újat hoz létre. A lángelme ilyen teremt erejét többnyire kiemelkednek. Ezek képezik a levélnem szabad túlzott értelemben venni. A legerede- lemez szilárd vázát, amely igen jól eltnik,
tibb mvész is sokat köszön eldeinek s a milieu- ha az ezek közötti puha rész elpusztul. Az B. az
nek, melyben él. Az E. tulaj donképen a mvész anyagcserének igen fontos közvetíti, mert ezek
egyéniségének átsugárzása a mvön, mely ettl egyrészt elviszik a gyökerektl felvett vizet és
sajátos, utánozhatatlan jelleget nyer. E., ilyen ér- vízben oldott sókat a levelekbe, másrészt a klorotelemben, minden igazi mvészet feltétele. Egé- flUos sejtekben készült tápláló anyagokat leszálszen helytelen azonban a hajsza új, meglep, külö- lítják azokba a vezetnyalábokba, melyek vagy
nös, soha nem látott, hallott tárgyak után, miben a növeked vagy a raktározó részekhez (gumó,
rendesen tehetség nélkül való mvészek az B.-et mag stb.) vezetnek. B munkának megfelelleg
keresik. Az igazi lángelme a mindennapi tárgyat némi módosulást is szenvednek (1. Edénynyais újszervé tudja tenni.
láb). A kétoldalas (bifacialis, bilateraUs, dorsiEhredeti talaj (helytálló talaj), ellentétben a ventralis) levelekben (1. Levél) a farész felül, a
vizi és szélhordta talajokkal, a föld kérgének azon háncsrész alul van
ha koncentrikus v. bikollalegelsbb mállott rétege, mely keletkezési helyén terális volt a szárból belép nyaláb, akkor ezek
megmaradt.
ha elbb nem is, de a finomabb E.-ben koUateráEredményhatározó a. m. véghatározó, 1. Ha- lissá lesznek, pl. harasztokban, és csak ritkám matározók.

ket

hangjai.

1.

;

Eredményszámla,

1. Záróelszámolás.
azon er, mely egymagában ugyanazt a hatást idézi el, mint két v. több egyidejleg
adott er, melyeket az E.-höz való vonatkozásukban összetev-, alkotó-, mellék- v. oldalerknek nevezünk. Viszont minden egyedüli er
helyettesíthet két vagy több összetev er által,
melyek együttesen ugyanazt a hatást idézik el,
mint az egyedüli er; az E. meghatározására

Ered er,

mköd

szolgáló alaptétel az eregyenközóny törvénye,
mely szerint az E.-t azon egyenközény átlója
(diagonálisaJéLbrázolja, irány- és nagyság szerint,

melyet az összetevket feltüntet egyenesekbl
lehet szerkeszteni a melynek kiinduló pontja az
erk támadási pontja. Ezért az B.-t diagonális
ernek is szokták nevezni. L. jBró'A; összetétele és
szétbontása.

Eregetés,

1.

Eregli,

Erekli

1.

Facsúsztatás.
v.

Bender-E., város Kaszta-

muni

kisázsiai török vilajetben, a Fekete-tenger
partján, mintegy 7000 lak. E. a régi Heraklea. A
mostani város festett házaival éskertjeivel messzi-

A Malva

silvestris levélnyele edénynyalábjának keresBtmet/ farész, h háncsrész, s sztereoma-öT.

szete:

ipara csaknem kizárólag ma- rad mindvégig bikoUaterális, pl. tök. Az izolaterális
rokin-bör készítésére és bárkák készítésére szorít- levelekben is rendesen a levél fels oldala felé néz
kozik kereskedelme is jelentéktelen.
2. E. v. a háncs, st néha csak ennek a helyzetébl lehet
Herakli, város Drinápoly török vilajetben, a Már- megállapítani, hogy melyik oldal felel meg a levél
vány-tenger partján, 2000 lak., antik romokkal, színének, de van eset, pl. Agavé americána, amiamelyek közül egy színház romjai tnnek ki leg- kor a húsos levelekben lév edénynyalábok fa- és
inkább s amelyek Perinthos ókori város marad- háncsrésze ugyanolyan elhelyezés, mint a szárványai.
3. E. V. Gyhistra Heraklea, város ban, vagyis kifelé van a háncs, lefelé a fa, tekinKonia török vilajetben, 6— 7000 lak., kik gabona- tet nélkül arra, hogy az illet felület a levél színéés gyümölcstermeléssel foglalkoznak. Mióta a nek vagy fonákjának folel-e meg. Az B.-et gyakbagdad-vasút állomása, nagy virágzásnak indul. ran endodermisz (1. o.) veszi körül és ez lehet
védhüvely, amely néha mint teljesen zárt cs
Közelében van Ivris híres hettita emlékével.
Erek, 1. rendesen a vér-E .-et értjük alatta, de veszi körül a nyalábot, máskor pedig csak az alsó
tágabb értelemben ide tartozik az állati szerve- és fels oldalon kiséri, úgy, hogy az oldal szabad
zetben lev minden olyan cs, melyben folyadék marad és így a táplálékok kicserélése könnyen
áramlik. Vannak vér-E. (1. o.), nyirok-E. (1. Nyi- megtörténik. Máskor a nyalábhüvely vékonyfalú
rokrendszer) és chylus-E., ezek azonban nem parenchimasejtekbl áll, amelyek az E. irányában
egyebek, mint a táplálócsatorna nyirokerei. Az megnyúltak és az E.-et a legfinomabb elágazásaiB. egymással sok helyen közlekednek (anaszto- ban végigkísérik, tartalmuk oldott szénhidrátok,
mózis), ha a közlekedés igen
és fonatot al- különösen cukor. A fenyöfélék levelében egy ketkot, azt érrecónek v. érfonatnak (rete v. plexus ts nyaláb fut végig, de nem ágazik el, ezt azután
vasculosus) nevezzük. Az E. el vannak látva ide- a transzfúziós szövet (1. o.) veszi körül. A levél-

rl kellemes látvány

;

—
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B. a nyeles levelekben egyesülnek, úgy hogy a
nyalábok száma itt megkevesbedik, mivel a nyél
tartja a sokszor igen nagy lemezt, azért a nyélben a mechanikai elemek ersen kifejldnek és
mint a háncsot Msérö sztereoma (1. o.) végigkísérik az edénynyalábokat (1. az ábrát).
3. E. (bány.), 1. Er.
Erek (Erec), a középkori lovagköltészet egyik
hse, Artúr király asztalkörének lovagja, kinek
kalandjait Hartmann von Aue, a francia Chrestien
de Troyes müve alapján Erek c. költeményében
elmeséU. E. története megvan skandináv feldolgozásban is (Pfeiffer-féle Germania XVL 381—414 1.)
és újabban feldolgozta Tennyson egyik Mrályidylljében, melyet Szász Károly és Csnkássy József magyarra fordítottak. L. Hartmarm.
Erekció, 1. Erectio.

Érelmeszesedés

számára E.-ket szétküldeni. Kiközösítés büntetés
terhe alatt tUos a római katakombákból engedély
nélkül bármUy csekély E. elvitele.

Erekljekendk, azok a selyemkendók, amelyekbe a középkorban és késbben a szentek csont-

A XIX. sz. közepén figyelmeztetett
Beck aacheni segédlelkész textilipari és müvészettörténehni értékükre és fontosságukra. Azóta
gyjtik és muzeumokban rzik. A legnagyobb
gyjtemény a berlini iparmvészeti múzeumé.

jait burkolták.

Ebreklyetartó (reliquiarium), régente maga a
koporsó volt, melyben a szentnek teste nyugodott. Már a lÍL sz.-tól kezdve vannak külön E.-k,
az ú. n. enkolpiák ; ezek arany-, ezüst-, bronz- és
üvegbl készült négyszög- vagy tojásalakú kis
szelencék voltak, amelyekben a vértanú ruh^ából
egy darab, sírjához, teteméhez érintett tárgy, késbb vérébe mártott szövet, vagy a szent csontErekh, babilóniai város, 1. Anu.
jából egy darab volt rejtve. A VII. sz. kezdetén már
Erekli, város, 1. Eregli.
Ereklye Gat. reliquiae), szorosabb értelemben szokásban van nemcsak az oltárba, hanem az ola szentek teste, testrészei, csontjai tágabb érte- tárra is helyezni ereklyéket. Az oltárokra rendlemben mindazok a tárgyak, melyekkel a szentek kívül díszes, mvészi E.-kat helyeztek, melyeket
bizonyos viszonyban voltak (ruháik, a kinzó esz- koporsó, ház, templom, torony, kereszt, szentségközök stb.). Az E.-ék között a legels helyet Krisz- tartó alakjában arany-, ezüst-, kristályból készítus keresztfájának maradványai foglalják el. Az tettek, drágakövekkel, legfinomabb emaü-munE.-tisztelctnek két forrása van az egyik általá- kával, remek festményekkel, metszetekkel dínosan emberi, amely úgyszólván minden népnél szítve. Legremekebb e nemben a köbii dómban a
föltalálható, melynél fogvaelhunyt jeleseink, sze- három kirólyok ereklyéinek tartója. Magyarorretetteink maradványait és hagyatékát tisztelettel szágban legnevezetesebbek Szent István király
és kegyelettel környezzük
az E.-tisztelet má- jobbjának E.-ja a királyi vár kápolnájában, mesik forrása speciális keresztény eszme, az a hit, lyet a szent Mrály üimepén körmenetben körülhogy a szentek Isten boldogságában vannak, a hordoznak s az ünnep egész nyolcadán nyilvánomi cselekedeteinkrl és így irántuk való kegyele- san kitesznek Szent László király fejétiek E.-ja
tünkrl tudomást vesznek, értünk Istennél köz- a nagyváradi székesegyházban, melyet 1892.
benjárók lehetnek, rajtunk segíthetnek. Az E.-tisz- Schlauch Lrinc nagyváradi püspök készíttetett
teletet joggal mondhatjuk egykorúnak a keresz- V. ö. Kraus, Real-Encyclopedie d. christL Alterténységgel. A katakombák síremlékei, a vértanuk thmer (Preiburg 1882).
holttetemei fölött emelt oltárok bizonyítják, hogy
Ereky István, jogtudós, szül. Esztergomban
már a kereszténység els századaiban vallásos 1876 dec. 26. Bírósági szolgálatba lépett,majd 1904.
kultusz tárgyát képezték a szentek E.-i. Kezdet- az eperjesi jogakadémián a közigazgatási jog és
ben a vértanuk összes testrészeit egy sírba he- statisztika tanára lett. 1909-ben a budapesti egyelyezték el. A keleti egyházban azonban már a IV. temen a magyar közigazgatási jogból magáitasz.-ban szokásba jött az egyes csontokat, levágott nárrá képesítették. Ugj'anabban az évben a köztagokat, az edénybe gyjtött vért külön B.- oktatásügyi miniszter az angol önkormányzat
tartókba tenni, a templomokban külön is elhe- tanulmányozására egy évre Angliába küldte. Mülyezni, st egyes személyeknek is adományozni. A vei
Tanulmányok a m^yar általános polgári
VI. sz. végével a nyugati egyházban is szokássá törvénykönyv tervezete körébl (1903)
magyar
vált a szentek csontjainak szétszedése, hogy így helyhídósági önkoi-mátiyzat (2 köt. 1908., l.köt.
a folyton szaporodó templomok E.-ket kapja- 2. kiad. 1910); Tanulményok a vái-megyei önkornak. srégi szokás szerint ugyanis oltárt csak vér- mányzat körébl (1908).
tanuk (az V. sz. elejétl kezdve egyéb szentek)
Érelmeszesedés (arteriosderosis), az üterek
tetemei fölött emeltek. Ma is egyházi szabály, falának megbetegedése, amely az üterek bels
hogy minden oltárban legalább 2 szentnek (kik hártyáján kezddik. Ennek rugalmas szövete
közül az egyik vértanú) E.-i legyenek elhe- megkevesbedik s kötszövet által pótoltatik e
lyezve. Az esetleges visszaélések megakadályo- kötszövet aztán elfajul, majd elmeszesedés áll
zása végett az egyház különböz óvó-intézke- be. E folyamat lehet szigetszer, vagy nagyobb
déseket tett. Az 1215. tartott lateráni zsinat ha- területekre elterjed. Oka még egész biztosan
tározata szerint a pápa engedélye nélkül új E.-k felderítve nincs. Valószín, hogy legfbb oka
nyilvános tisztelet tárgyaivá nem tehetk. A mindaz, ami a vérnyomást állandóan emeli ; így
trienti zsinat határozata szerint az egyes egyház- fokozott munka
továbbá az alkohol, talán nikomegyékben a megyés püspök engedélye nélkül tin, állandóan nagyon bséges étel- és italfelvésemmi E. sem lehet nyilvános tisztelet tárgya. tel egyik legfontosabb oka a szifilisz. Az É. legRómában 1689. egy külön kongregáció alapítta- gyakrabban az 50-es évek körül szokta kezdetét
tott (S. Congregatio Indul gentiarum et S. Reli- venni ; a szifilisz már sokkal fiatalabb korban
quianun), melynek egyik ffeladata az E.-k hite- létrehozhatja. Az elmeszesedés által az erek rugallességét megállapítani s az egész világ templomai matlanokká válnak, faluk merev lesz, s ez rendé;
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sen a vérnyomás fokozódásával jár együtt. Ennek
folytán a vérkeringés akadályait fokozván, a szívet erösebb munkára kényszeríti, miáltal a szívizomzat túlteng, majd késbb a szív tágul is. Az
erek, fleg nagy erek falának megbetegedése
folytán létrejöhetnek az erek tágulatai, vagy
aneurizmái. Ha a folyamat az aortában a szívig
leterjed, ráterjedhet a billentykre is, amelyek
zsugorodnak s így elégtelenekké válnak. A kisebb erek arterioszklerozisa fként azáltal válik
károssá, hogy az érben lev lerakódás az ér lumenét szííkíti, ami a vér keringését akadályozza.
E szkítés a teljes elzáródásig fokozódhatik, minek folytán az a terület, amelyhez az illet ér
szállította a vért, egyáltalán nem kap vért, s így
elhal. így jön létre pl. az agyban egyes részeknek lágyulása (agylágyulás
enkephalomalacia)
s ennek következtében bénulások, így jön létre a
végtagok egyes ujjainak vagy nagyobb részeinek
elhalása (gangraena), a szív tápláló ereinek (artéria coronaria cordls) elzáródása a szív hirtelen
megállását, rögtöni halált okoz stb. Ha a folyamat
nem is zárja el teljesen az eret, már kezdd É.
esetén is létrejöhetnek az érnek idleges elzáródásai az E.-hez társuló érgörcs folytán
ennek tünete a különböz szervek szerint, ahol létrejön,
különböz. A szívben szívtáji fájdalmakat, légszükséget, oppresszioérzést stb., az agyban szédülést,
zsibbadásokat, az alsó végtagokban járásnál való
könny kifáradási és múló sántítást (intermittáló
sántítás) stb. okoz. Gyógyítása mindenekeltt az
életviszonyok megváltoztatásában áll. Nyugalom,
a táplálkozás, fleg a hústáplálkozás mérséklése,
a dohányzás, alkoholok mellzése, különösen kezdeti esetekben igen jó hatással van. Kerülni kell
mindent, ami az erek beidegzését károsan befolyásolja
így nagy meleget, meleg fürdket, valamint hideget is, stb. Gyógyszerül igen jó szolgálatokat tesz a jód, melytl azonban csak huzamosabb szedés után várhatunk eredményt. Az
idnként jelentkez érgörcsök esetén nitroglicerin, amilnitrit, morfium alkabnazandók. Jó hatása
van ily esetekben a diuretin és rokon gyógyszerek huzamosabb alkalmazásának, esetleg jód-

=

;

:

dal összekötve.
Ehrély (észt.), a lelki ernek, a jeUem erejének
megnyilvánulása a cselekvésben. Vagy csendes,
szívós, törhetetlen kitartás formájában lép fel,
vagy erszakos, az akadályokat lerontó, félelmes
mivoltában. Az elsre példa Odysseus, az utóbbira
Shakespeare III. Rikárdja.
E. fizikai éi*telemben 1. Energia.
Érem, 1. Erinek és Ernieügy.
Erembronz, 1. Bronz.
Éremgyüjtemény. A múlt emlékeinek egybegyjtése már régi szokás. A ma létez E.-ek
létrejöttének okát a renaissance-korszak szenvedélyes gyjthaj lámáiban kell keresnünk. E kor
mohó tudásvággyal gyjtött mindent, ami az
antik világ emlékeibl napfényre került s így

—

kerülték ki figyelmét az érmek sem. Ennek
folytán a renaissance bölcsjében, Olaszországban keletkeztek az els É.-ek. A legels, akirl e
korból tudjuk, hogy szenvedélyes éremgyjtö
volt, maga Petrarca, ki Carrara Ferenc udvará-

nem

ban

élt

Padovában, Az éremgyüjtés fénykora a

—

Eremlelet

XVI. század volt. Ma már egész Európa minden nevezetesebb politikai vagy tudományos középpontján vannak É.-ek, melyek közül legkiválóbbak a firenzei, melynek még a Medici-osaládból származó I. Cosimus vetette meg alapját,
továbbá ugyancsak Olaszországban, Rómában, a
Museo CapitoUno, Nápolyban aMuseo Nazkmale,
Milanóban a Museo di Brera gyjteménye;
Ausztriában a bécsi császári múzeumé, Németországban a berlini királyi múzeum, Angliában
a British

Múzeum

Franciaországban a párisi

s

BiUiotMque Nationale. Hazai É.-eink közül a legnevezetesebbek: a magyar Nermeti múzeum gyjteménye, mely mintegy 60 70 ezer érmet tartalmaz a duplumokkal együtt, s ebbl 28 ezer az
antik (római és görög), a többi magyar és külföldi
középkori érem továbbá a kolozsvári múzeum
gyjteménye, melynek alapját a gróf Bsterházy-

—

;

gyüjtemény alkotja a nagyszebeni ú. n. Bruckenthal-muzeum, a gyulafehérvári Batthyaneum, a
;

keszthelyi Festetich grófok

Eremit
zitokat

(1.

(ásv.)

nówel

gyjteménye

jelölik az

stb.

amerikai mona-

0.).

£remita

(lat.) a.

m. remete.

Ereinitage

(franc, ejtsd: eremitázs), remetelak, gyakori kertidísz a XVIII. században. E. a
neve a pétervári cári palotának, melyben a cári
mgyjteményt rzik. Építette Klenze 1840—52.
E. V. Hermitage a neve a francia vörösbor egy

nemének

is,

mely fleg Dauphinében, a Rhone

balpartján terem.

Eremkonvenció, oly egyezmény, amelyben két
vagy több állam szerzdésileg u. a .-on pénzrendszer
bevezetését határozza

el (egyezményes pénzrendígy állapodott meg Ausztria és Bajorország
az 1753-iki konvencióban a 20 forintos pénzrendszerben, amelyet késbb a legtöbb német állam is
elfogadott. Még nevezetesebb az 1857-iki konvenció, amelyet Ausztria a szövetséges német államok-

szer),

kal kötött és amely szerint 1 vámfont (500 g.) szinezstböl 45 o. ó. forintot, illetleg 30 német tallért (áS M.) avagy 52 Va délnémet forintot vertek
ki. A szerzdés 1866. felbomlott ugyan, de Ausztria és a kiegyezés után Magyarország is ezen
pénzrendszer szerint verték pénzeiket,míg végre az
1892-iki valutatörvény új alapot adott pénzrendszernknek, de az 1857-iki konvenció szerint bevezetett ezüst egy forintos még ma is mint f olyópénz forgalomban van.

Éremlelet. E név alatt nem egyes talált éremde tömegesebben elforduló egykorú
éremtömeget értünk, melyet vagy elrejtettek,
vagy valamely más úton került a földbe. Az B.darabot,

ekre, mint más régészeti leletekre, van törvényünk, mely szerint a lelet árának egy harmada
a lelöt, egy harmada a föld tulajdonosát s egyharmada az államot illeti. A leletek hivatalos úton
küldetnek a M. Nemzeti Múzeumhoz, hol az feldolgoztatik s az ott kiválasztott darabok beváltatnak. Magyarországban a barbár ezüst drachmák s római leleteken kívül számosabbak a középkori frizachi É.-ek a XII— XIII. sz.-ból, bécsi fillérek a Xni— XV. sz.-ból s lengyel, porosz, sziléziai,
XVII. sz.-ból. Viszont
németalföldi leletek a
magyar érmek s aranyak a vegyesházi királyok
korából. Arpádkori érmeket találtak Prerau-ban,

XV—

—

Ereml

Ereszcsatorna
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Vossbergben Stettin közelében, Rügen szigetén, komoly értelemben Bajza József Nyugasztaló
Lieflandban, st a Farói szigeteken is, hova azok költeményében fordult el.
kereskedés útján jutottak.
Ereml, 1. Ere.
Eremobiaszti^ v. eremoblastae (növ.) a. m. magános csirák V. sejtek, olyan sejtek, amelyek a
többi sejtekkel való kapcsolatból elbb-utóbb kiválnak, mint a virágporsejtek vagy a gombák

í

i

spórái.

Eremodicinm

(gör.-lat.).

A

justinianusi jog

ha az egyik peres fél a tárgyalási határnapot elmulasztotta és háromszoros idézés után
sem jelent meg, a másik fél egyoldalú bizonyítása
alapján ítélet volt mondható. Ez az ú. n. eljárás
ineremodicio {^('W^^ St xoíw).
Éremszelvény, 1. Exergue.
Éremtan, az a tudomány, mely az érmek keszerint

letkezésével, felirataival s ábrázolásaival, ural-

kodók, államok, városok stb. pénzver jogával,
történelmi és mütörténeti szempontból foglalkozik; mint ilyen a történelem segédtudománya,
szemben a pénznek, mint értékmérnek fogalmával, viszonyaival, változásaival, aminek tárgyalása a nemzetgazdaság körébe tartozik.
L.

Érmek.

mintegy 18 faja terem Nyugat- és
Közép-Ázsiában, különösen Perzsia és Turkesztánia steppéin. Legszebb közülök az E. spedabilis M, Bieb., virága fehéressárga, porzói bíborvörösek. Más fajokkal együtt igen szép kerti
növény.
Érendréd, nagyk. Szatmár vm. nagykárolyi
j.-ban (1910) 1757 magyar és oláh lak., hitelszövetkezet, gzmalom, postahivatal, u. t. Reszegepiskoít. A vártemplomon a vár nyomai láthatók.
Erény, az az ereje a léleknek, melynél fogva az
az erkölcsi törvénynek engedelmeskedik. Az E.
fogalma tehát függ az erkölcsiség fogalmától s
aszerint, ahogy valamely filozófiai iskola ezt áUapítja meg, fogja az B. fogalmát is meghatározni.
Iraton szerint az, ami által valamely való meg
tud felelni rendeltetésének, a lélek helyes mivolta
a bels rend, a lélek harmóniája és egészsége.
Aristotdes szerint az B. az akarás bizonyos állandóvá lett mivolta, szabad tevékenység által szerzett szokás, mely mindig a középen jár. az a készsége az akaratnak, mely a természetünknek megfelel középúton marad, amint ezt a középutat az
okos ember ésszeren megállapítja. Kant szerint
az E. az ember akaratának azon erkölcsi ereje,
mellyel a kötelességnek engedelmeskedik s hajlamait meg vágyait alárendeli az észnek. Minthogy az erkölcsi törvény többfélét parancsol, az
B. is több s ezek felsorolásában is sokfélekép térnek el az emberek. Híres Haton és Aristoteles
ceae) gónusza,

i.

^

r

í

;

beosztása. Haton szerint négy sarkalatos E. van
a bölcseség, bátorság, higgadtság (szofrozüné) és
l

K

igazságosság. Aristoteles felsorolása: bátorság,
mérséklet, bkezség, fenköltlelküség, becsvágy,
szeretetreméltóság, egyszerség, vidámság stb.,
8 a legfbb az igazságosság.
Éreny, helytelen magyarságú régi neve a plati:

nának.

Erényhs, ma rendesen gúnyos értelemben
;

Erényi Náiidor, hírlapíró, szül. Sátoraljaújhelyen 1879. Budapesten jogot végzett. 1896-baii
lett hírlapíró három évig Parisban és Londonban
volt tanulmányúton. A Magyar Színpad e. színházi napilap kiadója és felels szerkesztje, ezenkívül az Est c. napüap színházi rovatának vezetje.
Erényrózsa a. m. aranyrózsa (1. o.).
Erényszövetség (ném. Tugendbund). Ezt az
egyesületet Poroszországnak Napóleon által történt megaláztatása után alakították lelkes porosz
hazafiak 1808. Königsbergben, azon céllal, hogy
a kétségbeesett kedélyekben új reményeket ébresszenek, a fiatalság hazafias nevelésérl gondoskodjanak, s a hadsereg újjászervezését elkészítsék. A titkolt fcél azonban a francia uralom lerázása volt. 1808 jún. 30. a porosz király megersítette az egyesületet, melyet azonban 1809 dec.
31. a gyanakvó Napóleon parancsára feloszlatnia
kellett. Bár a szabadságharc alatt 1813. újra megalakult, nagyobb jelentségre többé nem emelkedett. V. ö. Voigt, Geschichte des sogenannten
Tugendbundes (Berlin 1850) Baersch, Beitráge
zur Geschichte des Tugendbundes (Hamburg 1852)
Lehmann, Der Tugendbund (Berlin 1867) iS^^tiner, Der Tugendbuch (Königsberg 1904).
Erepszin, a bél falában lév erjeszt, mely a
fehérjék emésztésekor keletkezett albumózt és
peptont aminosavakra bontja. L. Emésztés.
Hrepticia bona, ereptoria hona v. röviden
erepticium, ereptorium, a római jogban azok a
;

;

Eremarus M. Bieb. (növ.), a liliomfélék (LiUat

c.

használják a szigorú erkölcsösséget fltogtatókra

;

vagyontárgyak, melyeket az örököstl vagy ha-

gyományosti méltatlanság okából (rendszerint
az államkincstár, kivételesen egyes más személyek javár^ elvontak.

Ereptío

(lat.) a.

m.

rablás, elrablás.

Érés, a növény terméseiben és magvaiban végbeaz a folyamat, amely a már teljesen ki-

men

alakult termések és magvak anyagának a meggylésén kívül a helyes elrendezdésben áll.
Eresborg (Heresburg), régi ersség a szász
Hessengauban, a fels Diemel mellett egy hegyormon. Nagy Károly a szász háborúkat E. lerontásával kezdte meg s helyére kápolnát építtetett.

E helyen ma Marsherg városka fekszik Amsberg
porosz kormányzási kerületben. V. ö. Fischer,
Die E. (Paderborn 1889).
Eres diabáz (ném. FUiserdidbwí) névvel jelölik a dinamometamorf diabázokat, amelyeket
számos repedés jár át. A repedések mentén az
elegyrészek össze vannak zúzódva a kzet újonnan keletkezett elegyrészei között szerepel a
rostos amflbol, kvarc, albit stb. szövete rendesen eres.
Eres porfir (ném. Flaserporphyr) a. m. porfi;

;

roid.

Eresz v. csurgó, az épület födelének legalsó
vízszintes része, melyrl az esvíz lecsepeg és v.
a kövezetre esik, v. külön csatornákban folyik
le. E. alatt értik az épület kinyúló fedele által
fedett pitvart is.

Ereszcsatorna rendesen vas vagy cínkbádogból készült csatorna, mely vaskampókkal van az
ereszhez ersítve és a tet- vizek felfogására és

—

EreszJofiT szolsralma
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elvezetésére szolgál. Régi házakon láthatunk még
ma is fatörzsekbl kivájt ereszeket, ókori elkel épületeken pedig köböl faragott csatornákat
alkalmaztak a fpárkányok fölé. Ha a csatorna az
eresz alatt lóg függ csatornának, ha rajta nyugszik: fekv csatornának hívjuk. (L. az l.és^. ábrát).
A csatorna eséssel bír, s minden 12 15 m.-nyire
egy vízgyjt üstbe torkollik, melybl a függélyes
csatorna vezeti le az esvizet. Az B. átmérje
8—20 cm. közt váltakozik. Gazdagabb kiállítású
épületeken vörösrézbl is készül.
:

—

—

Br osztás

m. átmérje volt. 1830-ig a léghajósok
többször végeztek mutatványképen ilyen ernyvel
való leszállásokat, de késbb nem tördtek vele,
csak 1886. elevenítette fel ismét az amerikai
Balduin. Szerkezetét többször módosították és
javították lényegileg azonban ugyanaz maradt
a szerkezete, mint Garnerin ernyjéé. Hogy biztosságot nyújtson, átmérjének egy személyre
földre, 7'8

;

számítva

8—12 méternek

kell lennie, s

úgy

kell

felakasztani a léghajóra, hogy akadály nélkül
szétnyilhassék, amikor a léghajós leveti magát
Eresqog szolgalma {servittis stüUcidü, vagy vele. Célja fképen az lenne, hogy ha a léghajó
.fluminis) a jog a> az esvizet házunkról a szom- veszedelmes helyzetbe kerül, ennek segítségével
széd házára v. telkére vezethetni b) az esvizet menekülhessenek a bennülök gyakorlati ereda szomszédnak házáról házunkba v. telkünkre ve- ménye azonban mindeddig kétes.
zethetni, c) házunk ereszét a szomszéd telek légEreszked ritmus, 1. Emelked ritmus.
ürébe bocsátani.
bányászaiban a telep v. ér
dlése szerint lefelé hajtott vágat.
:

;

;

—E.a

1.

ábra. PUggö-csatoraa.

Ereszkedés. B kifejezés alatt értik a hajósok
ha a hajó a víz erejére támaszkodva, vitorlák,
gz V. más nagyobb vontató er használása nélkül a folyam mentében szabadon lefelé halad, v.
pedig a horgonyláncon v. kiköt-kötélen függve,
a víz folyásával száll.
Ereszked, 1. Bányamívelés.
Ereszked-ernyö (ejtö-ernyö,es erny),eYny6szer, könnyen szétnyíló késziílék, amelyen kis
gondola függ. Célja, hogy segítségével az ember
nagy magasságból, fképen léghajóból baj nélkül
juthasson a fóldre.Lenormand szerkesztette az els
azt,

ismert B.-t 1783., noha foglalkoztak vele már
is, mint Lionardo da Vinci egyik hátramaradt rajza bizonyítja. De gyakorlatilag Lenormandét sem próbálták ki, csak Garnerin, Charles
tanítványa tudott elször olyan E,-t szerkeszteni,
amelyet hasznáhii lehetett. Garnerin ernyjének,
mellyel 1000 m. magasságból bocsátkozott a

régebben

<^/

2.

ábra.

Fekv vagy

szegélycsatorna.

Ereszpárkány, 1. Párkány.
Ereszték (vágány,árok, csin,rovás, száda, Nuth)
f akötésnek egy része, azaz hosszabb ós többnyire
négyzetmetszet mélyedés, gerendák, pallók vagy
deszkák szélelapjain, melybe a szomszédos deszka

—

eresztvénycsapja (Peder) jön.
E.-alakszer.
B.-es kötés készítésénél
az eresztvény gyaluval 10 cm. hosszú csapmintát készítünk, melylyel az B.-ket, midn ezt a megfelel gyaluval
készítjük, megvizsgáljuk, vájjon elég széles és
móly-o. Bz a minta az E.-alakszer.
E. a hajó-

—

keskeny hézag, mely egyes
fadarabok, mint palánkok, bókonyok, burkonyok
stb. összeillesztésénél keletkezik és amelyet a
hajónak vízrebocsátása eltt kóccal és szurokkal
kitömnek, 1. Dugarozás.
E. v. csatlóereszték
növénytani értelemben, 1. Porzó.
Eresztékgyalu, 1. Gyalu.
épitészetbe^i az

a

kis,

—

Eresztés,

1.

Illesztés.

—

Eresztevény

Erezés
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Eresztevény, kisk. Háromszék vm.sepsi-ij.-ban,
219 magyar lak., vasúti állomási és táviróhivatallal, u. p. Maksa. Templomkertjében Gábor Áromiak, a székely szabadsághsnek sírja
van, kinek 1893. emléket állítottak.
Ereszt háló, finom fonalból kötött háló, melyet kövekkel sülyesztenek a víz alá s gyékénybl készült úszókkal függlegesen tartanak.
Ereszts, az a halász, aki E.-val dolgozik.
Eresztpad, 1. Gyalu.

(1910)

—

dében, majd Ausztria 1849. 8 innen került el hozzánk az ötvenes években. Reáliskoláinkban, amíg

hatosztályuak voltak, nem tartottak É.-ot, dehogy
nyolc osztályúak lettek s hogy tanítványaik eltt
megnyíltak a fiskolák, a közokt. minisztérium az
É.-okat ez intézetekben is elrendelte egy szabályzatban, mely a legtöbb pontra nézve a gimnáziumokban addig gyakorlatban volt vizsgálati renddel
egyezik. A vizsgáló bizottság tagjai az É. tárgyait képez szaktudományoknak nyolcadik osztálybeli tanárai az intézeti igazgatóval együtt, a
tankerületi figazgatónak v. helyettesének ehiök:

Eresztvény v. E.-csap, 1. Ereszték.
Erethizon (áiiat), 1. UrzonEretizmus, beteges ingerlékenység és izgatott- lete alatt. A felekezeti intézetek vizsgáló bizottsáság. Bizonyos lázas betegségeknek vannak idsza- gának elnöke az iUetékes fhatóság által kirendelt
kai, melyek E.-sal járnak, ez az ú. n. eretlkns id- férfiú, a tanárok s a közoktatási miniszter által kiszak, szemben a torpid idszakkal, amelyet épen az küldött kormányképvisel. Az B. két részbl áll
ingerlékenység csökkenése jellemez.
E. tner- ú. m. írásbeli és szóbeli vizsgálatokból. Sem az
^•Mr(a^^s, akrónikusólommérgezésbenlévkE.-sa. irásbeü, sem a szóbeli vizsgálat egy tárgyából

—

sem menthet

L. Ólommérgezés.

fel senki.

Az új érettségi vizsgálati

Eretnekség (haeresis), az egyházjog szerint az utasítás szerint írásbeli vizsgálat tárgya a) a
a bntett, melyet katolikus keresztény személy el- gimnáziumokban 1. Értekezés a magyar irodakövet,niidn hit dolgában az egj'háztól kárhoztatott lomtöitónet körébl.(Nem magyar tannyelv gimtévtanhoz makacsul ragaszkodik, v. az egyház által náziumokban az iskola tannyelvén is készítend
felállított hitágazat igazságában kételkedik. Kü- írásbeli dolgozat.) 2. Fordítás latinból-magyarra.
:

lönbözik tehát egyrészt a hitszakadástól (apostamely alatt a keresztény hitnek elhagyása, másrészt a hitszakadástól (schisma), mely
alatt az egyház egységétl való elpártolás értetik. Egyházi büntetése a tettleges nagyobb exkommunikáció, papi személyeknél irregularitas,
hivatalvesztés és egyházi javadatmakra való örökös képtelenség. Hajdan az E.-et a \ilági törvónyék is igen szigorúan, egy idben tzhaláUal,
máglyával büntették, de már az 1532. évi Karolinában az B. büntette nem fordul el. Hazánkban az 1723. IX. t-c. szerint a nyilvános eretnekség a htlenségnek (Nóta infldelitatis) ötödik
esetét képezte (1723. IX.t.-c. 6. § dein publici haeretici, daranatae scilicet haeresi adhaerentes). Büntetése a htlenségnek büntetése volt, t. i. fej- és
jószágvesztés, az utóbbi azonban csak a bnös
osztályrészére nézve (1723. IX. 11. §: a missione
nimirum Capitis, et Bonorum mobiUmn ac immosia a üde),

,

l_

:

:

biüum, ad Portionom ejusdem cedentium ferianA törvény azonban az E. alatt csak az országos törvények által is kárhoztatott E.-et érti.
Eretria (gör.), srégi ión város Eubea szigetének DNy.-i tengerpartján, sok gyarmatnak gazdag. és hatalmas anyavárosa hosszas küzdelmet
vívott a szomszéd Kalkisz várossal a sziget legtermékenyebb síkságáért, a lelantoszi mezségért,
moly utoljára Kalkiszé lett. A perzsák Kr. e. 490.
földúlták, mert támogatta az iónok lázadását:
de Athén segítségével újra felépült, bár korábbi
tur).

;

3.

Algebrai és geometriai feladatok megfejtése, b)
1. Magyar nyelvi dolgozat, mint

A reáliskolákban

:

a gimnáziumokban. (Nem magyar tannyelv reáliskolákban az intézet tannyelvén is készítend irásbeü dolgozat). 2. A német nyelv és irodalom tananyagának körébl vett szabad német dolgozat, v.
fordítás magyarból németre.3. Algebrai és geometriai feladatok, mint a gimnáziumokban, tekintettel
a reáUskolai tantervre. A szóbeU vizsgálat célja
kipuhatolni, hogy mennyire jártas a tanuló a tanterv anyagának f tanaiban és mennyire érti az
azok közötti összefüggést. Tárgyai a) A gimnáziumokban 1. Magyar nyelv és irodalom. 2. Latin
nyelv és irodalom. 3. Magyarország története.
4. Matematika (algebra és geometria). 5. Fizika.
b) A reáliskolákban 1. Magyar nyelv és irodalom.
2. Német nyelv és irodalom (az újabbkori német
irodalom ismerete a tanterv olvasmányai alapján).
3. Magyarország története. 4. Matematika (algebra
és geometria). 5. Fizika. Aki a szóbeli vizsgálatokon egy tantárgyból elégtelen eredményt tanúsít, az azon tantárgyból a következ iskolaév elején javító vizsgálatot tehet. Ha vizsgálata ekkor
sem sikerül, ugyanazon év december havában a
vizsgálatot még egyszer és utoljára ismételheti.
Aki a szóbeli vizsgálatokon két vagy több tantárgyból kapott elégtelen érdemjegyet, az egy év
múlva jelentkezhetlk ismétl (írás- és szóbeli)
É.-ra. Az a tanuló, ki az ismétl É.-on egynél
több elégtelen érdemjegyet kap, É.-ra többé nem
bocsátható. Újabb idben a budapesti kereskedelmi akadémia, s a vele tanrendszerben ós kvali:

:

:

virágzását többé el nem érte. Menedémos (352—
278) alapította itt az eretriai bölcsészeti iskolát,
raelv tulajdonképen csak folytatása az éliszi-nék fikációban teljesen megegyez, ú. ,n. felsökeresmiszi iskola). Mostani neve Aletria v. Nea kedehni iskolák záró vizsgálatait is É.-nek nevezik.
(1.
Pszará. Közelében felásták az antik v^osnak teErez, Erzingjan régi örmény neve.
kintélyes romjait, színházat, Apollón DaphneErezés, fodrozás (fláderozásnak is hívják a néphoros és Dionysos templomát, s gymnasiont ér- met fladern-ból), a mázoló munkának egy bizonyos
dekes fürdóberendezés§pl.
neme. Ha eg>' épületben közönséges fenyfából kéEretriai iskola, 1. Eliszj iskola.
szült tárgyakat, mint például ajtókat, ablakokat,
Érettségi vizsgálat. Az E.-ot legelször Porosz- fal- és mennyezet-burkolatokat, szekrényeket stb.
ország rendelte el ós szabályozta 1 788., utána a úgy mázolják be, hogy rajtuk festéssel más értétöbbi német államok a múlt század második tize- kesebb fa rajzát utánozzák, akkor ezt az eljárást
.

686

Erezet

E.-nek hívják. A mai divat legtöbbször a tölgyfát
és diófát utánozza E.-s§l.
Erezet, leveleké (növ.), 1. Erek.
Erezosz, kis helység Leszbosz görög sziget
Ny.-i partján, kikötjében Papanikolisz görög vezér 1821 jan. 8. egy török hajót 84 ágyúval és
1100 emberrel a légbe röpített; ennek következtében a török hajóhad a Dardanellákba vonult
vissza és így Szamosz felszabadult.
Érfaln (azeltt Potocska), kisk. Zemplén vm.
sztropkói j.-ban, (i9io) 79 rutén lak., u. p. és u. t.
Sztropkó.
Érfancsika, kisk. Bihar vm. margittai j.-ban,
(1910) 393 oláh és magyar lak., u. p. Vedresábrány p. u., u. t. Vedresábrány.
Érfonat (plexus vasindosus) akkor jön létre,
cserélnek ki egymással ágakat,
ha az erek
hálózatot képeznek.
Erit, 120 km. hosszú baloldali mellékfolyója a
Rajnának, az Eifel északi részében ered, elfolyik
Münstereifelnél és Bergheimnél, és Grimlinghausennál torkollik; 4km.-nyire torkolatától a 3'4km.
hosszú Erft-csatoma ágazik ki belle a Rajna felé.
Erhirt, 1. közigazgatási kerület a porosz Szásztartományban Braunschweig és a thüringiai fejedelemségek közt, 3580 km« területtel, (i9io) 530,740
lak. nagy részét a Harz és a Thüringiai-erdö ágai
az Unstrut, Wipper, Leine és Werra
borítják
öntözik. Az Oberes-Bichsíéld nev része kietlen
egyebütt meglehetsen termékeny. A következ
járásokra oszlik: Nordhausen város (22 km*),
Hohenstein (476 km^), Worbis (446 km"), Heiligenstadt (434 km*), Mühlhausen i. Thüringen város
(63 km*). Mühlhausen vidéke (396 km*), Langensalza (418 km*), Weissensee (292 km*), Erfurt
város (44 km*), Erfurt vidéke (281 km*), Ziegenrück (200 km*) és Schleusingen (458 km*).
2. Az ugyanily nev kerület fvárosa a Gera
mindkét partján, a Thüringiai erd és Steigerwald
kiágazásai közt, több vasúti vonal találkozásánál, (1911) Ilversgehofen község bekeblezése után
123,548 lak., ni köpeny- és cipk észítéssel, vasöntkkel, gyapjú-, pamut- és vászonszövéssel sör-,
br-, gép-, lámpa-, dohány-, szivar- és szappangyártással; fénymáz- és bútorkészítéssel. A fegyvergyár
több ezer munkást foglalkoztat. Híres E.-nak m-,
kereskedelmi kertészete és magkereskedése
és kereskedelmi kertészek között vannak egyesek,
akik 1000 munkást is foglalkoztatnak. A Gera két
ága körül elterül város 1873-ig ers vár volt ez
meglátszik szk és magas házaktól szegélyezett
számos utcáján, amelyekben több érdekes renaissance-épület is látható. Az egykori várból a
Petersberg-citadella még máig is épségben van.
B. jelentsebb épületei a Frigyes Vilmos-tér déli
oldalán egymás mellett fekv memlékekben gaz:

.

srn

;

;

—

;

;

am;

:

dag székesegyház és Szeverusz-templom (XIII.
sz.-ból), a Martinstift árvaház, mely elbb az
Ágoston-rendieknek volt kolostora s Luther is itt
töltötte tanulóéveit; a Fischmarkton a városháza a Roland-oszloppal a kormányzósági épüa királyi
let, a bir. bank íiókintézetének épülete
és városi könyvtár (65,000 kötet) az iparmvé;

;

;

szeti és néprajzi múzeum ; a városi színház és
t éptár a régiségtár, több közép- és szakiskola,
pályaudvar, stb. A
] eánynevelö intézet, a vasúti
;

—

Brg

mtlemlékek közül nevezetesek: a Vilmos császár szobor (1900); a Luther-emlék (1890); az
1870—71. évi hadi emlékszobor stb. Az 1392.
alapított egyetemet 1816. beszüntették és kir.
akadémiává alakították át. Jelenleg E.-nak iskoláin és közmveldési egyesületein kívül számos jótékonysági intézménye is van.
Története. E. régi város, melynek helyén már
Szent Bonifácius korában is földmível emberek
megersített lakóhelye állott. A 741. itt alapított
püspökséget az els püspöknek, Adolamak vértanúi halála után beszüntették és a mainzi érsekséghez csatolták. N. Károly a szorbok számára
kereskedhellyé tette és kiváltságokkal látta
el. A mainzi érsekek már korán követelték a város fölötti uralmat ennek dacára azonban E. sokáig megtartotta önállóságát. 1080-ban IV. Henrik
a thüringiai háborúban a várost fölégette, de csakhamar újra fölépíttette. 1109 1137-ig a thüringiai grófok fenhatósága alatt állott. A XII. sz.ban két birodalmi gylésnek volt színhelye;
az egyiken (1181) Oroszlán Henrik I. Frigyesnek
meghódolt. 1289-ben pedig Habsburgi Rudolf tartott benne birodalmi gylést, hogy a thüringiai
rablóvárak ellen intézkedéseket tegyen, melyek
közül az E.-iak segítségével többeket le is rombolt. A XV. sz.-ban érte el E. virágzása legszebb
korát, ez idben egyetemét is számosan látogatták.
Azonban a szászországi polgárháborúk, az 1472-iki
nagy tzvész és kereskedelmi forgalmának csökkenése miatt hanyatlani kezdett. A XVI. sz.
elején a városi tanács pazarlásai miatt polgárháborúk dúltak benne. A XVII. sz.-ban végre
sikerült a mainzi érseknek, János Fülöpnek a vá-

f

;

—

rost egészen hatalma alá hajtani. 1803-ban területével együtt (2 város, 3 község és 72 falu) Poroszországhoz került, de a jenai csata után a franciák
foglaltakéi. 1808 szept. 27-tölokt. 14-ig I. Napóleon
tartotta az E.-i kongresszust (1. o.). Napóleon
vereségei után 1813. a poroszok ostromolták és
a rá következ évben citadelláját is elfoglalták
azóta birtokukban is maradt. 1850 márc. 20-tól
ápr. 29-ig itt tartotta üléseit az ú. n. Unions-Parlament, amely új alkotmányt akart Németországnak
adni, de ez nem sikerült. V. ö. Tetiau, B. in seiner
itt

Vergangenheit und Gegenwart (1880) Beyer B.,
Gesch. der Stadt E. (1900) Raupt, Die Erfiirter
Kunst- u. Handelsgártnerei (Jena 1908) Kraufh,
Das merovingische Zeitalter des Petersklosters
;

;

;

in B. (1912).

Erfurti kongresszus. Miután a jenai csata
után 1806. Erfurt Napóleon birtokába került, ez
1808 szept. 27. itt találkozott I. Sándor orosz
cárral, mely alkalommal egybegyltek a bajor,
szász, württembergi s a vesztfáliai királyok, nemkülönben más kisebb német uralkodó hercegek,
akiknek tiszteletére fényes ünnepségeket rendeztek. Ezt az összejövetelt nevezték B.nak.
Erfurti parlament, így nevezték azt a gyülekezetet, amely 1850. Erfurtban ülésezett, 1. Németország (története).
Erfurti programm, a németországi szociáldemokratapárt 1875. évi programmjának az 1891.
Erfurtban tartott kongresszuson megejtett revíziója. L. Szociáldemokrácia.
Erg, 1. Mértékrendszer.

—

Ergamenes
Ergamenes, görög mveltség
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etiópiai király

Erkamon), kortársa
Ptolemaios Philadelphosnak a Kr. e. III. sz.-ban.
Székhelye Napata volt, a mai Barkal-hegy mellett. Ers küzdelem után országában véget vetett a papok hatalmának, kik a királyt is gyámságuk alatt akarták tartani. Meroe északi részén,
Pselchisben (ma Dakke) egy kis templom feliratán ma is olvasható a neve, mert 6 építtet.
Ergane, Athene istennnek, mint a kézügyesség oltalmazójának mellékneve.
(neve egyiptomi nyelven

:

Ergofirráf

Törökországban. Itt gyzte le 1371. 1. Murád szultán a szerbeket.
Ergeni, dombsor Asztrakán orosz kormányzóságban, 1. Jergeni.
Ergeri, Argiro-Kasztro város török neve.
Erginos, a görög hsmondában annak az'

si

korszaknak megszemélyesítje, mikor Orchomenos városa egész Boeotia fölött (s így a késbbi
fváros, Thebe fölött is) uralkodott. E. — Klymeatyjának
nos (vagy Poseidon) és Budeia fia
megölésével vádolva a thebeieket, haddal támad
Erj^a sacra (lat.) v. rövidítve e. s., annyit rájuk s adófizetivé teszi ket. Csak akkor sznik
jelent, hogy a papok elmondandó szt. misék fejé- meg e helyzet, mikor Herakles E.-t megöli.
Érgirolt, kisk. Szilágy vm.tasnádi j-ban, (1910)
ben vallásos könyveket és újságokat (folyóiratokat) szerezhetnek. Megengedte ezt a Sacra Con- 516 oláh és magyar lak., u. p. és u. t. Érszentgregatío Concilii nevezet bíbornoki testület 1874.
és 1875. évben kiadott dekrétumaiban. Legújabban azonban X. Pius szigorúan megtiltotta.

Erga sdiedam (lat.)

a.

m. engedély elmuta-

—

király.

Ergo (lat.) a. m. ennélfogva, tehát.— E. hibamus
atehát igyunk», Goethe egyik bordalának címe.
Ergo^ráf, Mosso turini flziológus
kesztett készülék,

tásával.

Ergasterium (gör.-lat.)

m.

mhely

mely az ember

által szer-

ujj-hajlító iz-

dolog- mainak munkabírását méri meg és jegyzi föl. A
amennyiben kísérletez egyén alkarja és keze meg van era testi és szellemi munkák helye.
sítve, úgy, hogy csak a vizsgálat alá vett ujj maErgastiria, 1. Laurion.
rad szabadon. A kísérletnél a vizsgálandó njjra
Ergastolo (oL, eútsd: ergasztoio, a lat. erga- brgyrt akasztanak, mely zsinórral egy csigán
stulumból) a. m. böiiön, az olasz büntettörvény- mozgó, kb. 3—5 kg.-os súllyal van összekötve
könyvben életfogytiglani szabadságvesztés jelle- ezt a súlyt kell a kísérleteznek az ujj behajlítágével biró büntetési nem, mely az eltörölt halál- sával, amennyire csak lehet, fölemelni. Ha ezt a
büntetés helyébe lépett. A toscanai 1853. évi mveletet egy metronóm által diktált szabályos
btkvbl vétetett át, de enyhített alakban.
idközökben s kell szaporasággal végeztetjük,
Ergastoplasma, a sejt protoplazmájának úgy az izom lassanként kifárad, a súly mindig
dolgozó része, amely speciális anyagokat képez. kisebb magasságra emelkedik, míg végre beáll a
A sejt bazális részeiben található, ersebben fes- teljes kifáradás, a súlyt az izom meg sem tudja
fonalak alakjában, állománya kromatin- mozdítani. Az emelkedések számából, az emelanyagból áll, amelyet, hogy a sejtmag kromatinjá- kedések magasságából és a súlyból kiszámíthattól raegkülönhöztessék, citokromatinnak is ne- juk az izom által végzett munkát. Az
E. úgy van
veznek. Elválasztó (mirigy) sejtekben található (a szerkesztve, hogy az ujj mozgásait forgó, kormogyomormirigyek fsejtjeiben, a savós nyálmiri- zott hengerre fel is karcoltathatjuk
így jutunk
gyekben stb.). Syn. bazális fllamentumok.
az ergograflkus görbéhez. Ha az ergograflkus
Ergastalam (lat.), a rómaiaknál földalatti görbén az ujj egyes összehúzódásainak megfelel
börtön a rabszolgák számára. Ebbl ered az olasz kiemelkedések csúcspontjait összekötjük, akkor
ergastolo, fegyház.
oly görbét kapunk, amely fokozatosan közeledik az
Ergasztika (gör.), a munkásság, tevékenység alapvonalhoz. Ez az elfáradási görbe. Az elfáradás
tana ergasztikus, tevékeny, a munkához tartozó. gyorsasága egyéb tényezk közt az összehúzódáErgene (Erkeneh, Ergineh), 230 km. hosszú sok szaporaságától is függ, mennél szaporább ritbaloldali mellékfolyója a Maricának Európai- musban emelgeti az izom a súlyt, annál kévea.

ház vagy fegyház végül kolostor
;

;

is,

td

;

;

-

Ersolofiria
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Erica

sebbszer tud összehúzódni. Ha két-két összehúzó- cshátrafutás folytán a lövés után helyben marad
dás közt legalább 10"-nyi idköz van, az izom az elsütéskor ugyanis csak az ágyú csöve csúszik
egyáltalában nem fárad ki. Az B.-on tett tapasz- hátra a talpon 1'2— 1*4 m.-nyire és azután öntalatokból igen sok gyakorlati jelentséggel biró magától visszatér elbbeni helyzetébe. A lövegtalp két részbl állván, az alsórész a lövéskor telkövetkeztetést is lehetett vonni.
Ergologia. 1. Lindmann szerint a. m. virág- jesen nyugodt marad, miért is a lövés alkalmámegporzás.
2. Lasch szerint a néprajz tár- ból sem a magassági, sem az oldalirányzás nem
gyi része, az emberiség anyagi kulturjavainak változik, úgy hogy gyorstüzelés közben egész soismertetése, másodsorban az etnográfiai mu- rozat lövés adható anélkül, hogy azok irányát
zeumok tárgyainak tudományos leírása. V. ö. újból igazítani, illetve ellenrizni kellene.
Érhártya, a szemgolyó középs rétegének, a
Bátky Zs., Néprajzi muzeumok (Budapest 1906).
tunica vasculosának hátulsó nagyobb részét tev,
Ergone, folyó, 1. Argun.
*
Ergonómia (gör.) a. m. munkamegosztás.
ersen festékes szakadék ony hártya (chorioidea).
Ergoscltisis (gör.), a cselekedet folytonossá- L. Szem.
Érhártyagyuladás (chorioiditis), lehet genyes,
gának megszakítása, elmebajokban fordul el,
Ergosztát, oly készülék, melyen gyógyító cé- vagy nem genyes természet. Az elbbi rendszelokból meghatározott mennyiség izommunka rint szerasérülósek után keletkezik, ha a seben
végezhet. Forgatható fakorongból áll, melyre keresztül genyeszt baktériumok jutottak a szem
vasabroncs van feszítve. A vasabroncs feszülését belsejébe ritkábban történik, hogy sérülés néltetszés szerint változtathatjuk ezzel együtt vál- kül, a baktériumoknak a vér útján való áttétele
tozik a korong forgatásakor fellép súrlódás s következtében fejldik ki, pl. gyermekágyi lázaz annak leküzdésére szükséges izommunka. A nál. Nagy veszedelmessége a betegségnek, hogy
végzett izommunkát a készülék jelzi. Gártner rendszerint nem állapodik meg az érhártyánál,
találmánya. Ma már a legkülönbözbb elveken hanem tovább terjedve a sugártestre, a szivárvárványhártyára s majd a szem többi részeire,
alapuló E.-ok vannak forgalomban.
Ergotin ( Wenzel szer. ecbolin), könnyen bomló az egész szem genyes gyuladása: panophtalanyag, melyet az anyarozsból állítottak el és ható- mitis fejldik ki, amelynek következtében a
anyagának tartották. Késbb kiderült, hogy csak- szem megvakul. A szem genyes É.-ánál az izzadnem hatástalan. Az orvosi praxisban B. névvel mány az érhártya szövetében felhalmozódva gójelölik anyarozs hatékony kivonatait, készítmé- cokat képez, aminek következtében a látás ernyeit, miket a szülészetben és ngyógyászaiban a sen megromlik. Rendszerint valami más megméhvérzés csillapítására használnak. A méhet betegedés folyománya, legtöbbször szifilisé. Kezeösszehúzza és annak izomrostjai leszorítják a lése az alapbántalom megszntetésében áll.
Érhatvan, kisk. Szilágy vm. tasnádi j.-ban,
bennük haladó edényeket.
Ergotizmus, 1. Anyarozs.
vasúti állomás,
(1910) 794 oláh és magyar lak.
Ergotoxin, az anyarozs hatóanyaga. Kép- postaügynökség, u. t. Tasnádszántó.
Eria Lindl. (növ.), az Orchidaceae (Kosborfélete: C85H41O6NJ. Fehér, szerkezet nélküli por,
mely 1620-nál olvad és alkoholban könnyen oldó- lék) család génusz 80 fajjal Ázsia tropikus részén.
dik. Mérges. Hatása ugyanolyan mint az anya- Igen változatos termet Orchidaeeák, melyek körozsé. Anhidridje: az ergotinin, fiziológiailag zül néhányat, noha többnyire apró virágnak, kultihatástalan. A kormdin E. mellett más anyagokat válnak. Ilyen pl. E. omata Lindl. a Fülöp-szigeis tartalmaz. Az anyarozsból készült gyógyszerek tekrl, az E. rosea Lindl. Dél-Kinából.
Erica L. (növ.), erika, hanga, az Ericaceae
mind E.-t tartalmaznak.
Ergune, folyó, 1. Argun.
család némelykor egész 6 m. magas cserjéje. LeÉrhálózat (bány.), egymástól nem nagy távol- vele örvös, ritkán átellenes v. elszórt, apró, keskeny, talakú V. pikkelynem. Virága magános,
ságban vonuló és egymást keresztez erek.
Érhangok és érzörejek, az erek fölött nyomás örvös, V. emycskében áll a csésze 4 level v.
nélkül feltett stethoskoppal hallható hangok és 4 osztatu, a párta sokkal nagyobb, 4 hasábú
zörejek, melyek részben csak a szívbl vannak porzó 8, szabad, a magház alatti vacokpámáróí
odavezetve, részben helybeUleg, az érben magá- ered, a portok tövén gyakran függelék van tokja
bankeletkeztek. A nagy artériák felett, pl. a nyaki 4 rekesz, négy felé nyíló. Mintegy 420 faja van,
és kulcscsont alatti verér felett ép emberen két a legeslegtöbb Afrika D.-i részén, különösen a
hang hallható egy systolés hang, mely az érfal Fokföldön, itt csaknem kivétel nélkül a Ny. -ipart
összehúzódása alatt és ennek folytán keletkezik, közelében. Európában, Ázsiában, meg Amerikáés egy diastolés, mely a szívbl vezettetik oda. ban kevés faj él, de nagy területet ben. EurópáZörej hallható a fbb artériák felett (az aorta ban, a mediterrán vidéken gyakoribb, hazánkban
billentyinek elégtelenségénél). A hallgatócs oda- annál kevesebb, talán csak 1, az E. Carnea L., a
nyomása által zörejt válthatunk ki ép ember ver- cseplesz hanga, Alacsony-Tátra, Fiume (1. a Haerein is. A viverekben ép emberben hangtala- vasi növények téMéLi&a, 10.), helyette havasainkon
nul folyik a vér, azonban vérszegény és sápkór- a Bruckenthalia (1. 0.) díszlik. Az E. arborea L.
ságos egyének nyaki vivöerei felett jellegzetes a mediterrán vidéken 10 m. magasságot elér fa,
a Kanári szigeteken 20 m. is. Apró, fehér virága
zörej, az apácazörej (1. 0.) hallható.
Erhardt-féle ágyú, a legmodernebb gyorstü- fürtös, jó illatú. Gyökere fáját racine de briiyére
zel, acélcsövü ágyuk egyike. Erhardt volt az néven technikailag értékesítik, apróbb metszett
els, akinek sikerült a megengedett súlyhatáron és esztergályos munkát, pipát stb. csinálnak bebelül oly lövegtalpat szerkeszteni, mely á nagy lle. Az E. tetraliocból, mint a csarapból (1. Calluna),

—

;

;

;

;

;

:

—

Erícaceae

Eridanus
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seprt kötnek. Legcélszerbb erre a célra a francia ményét. V. ö. Deutsche Rundschau f. Gteogr. u.
É. scoparia L., melynek seprjét selyemgyárak- Stat. XXX. és XXXI. évf.
Erichsen, 1. Ericiis,.
ban is használják.
Erichsen, Wilhelm Ferdinánd, német zoolóEricaeeae (növ.), Erika- y. Hangafélék, a kétszik és forrtszirmú Ericales sorozat családja, gus, szül. Stralsundban, 1809 nov. 26-án, megh.
szépvirágú, csinos örökzöld cserjék, félcserjék v. Berlinben 1848 dec. 18-án, mint a természetrajz
Q^nera Djüceorum
fácskák, szórt állású, átellenes v. örvös, pálhatlan, tanára. Fontosabb munkái
többnyire apró, gyakran túalakú, ritkán széles, (Berlin 1832) Die Káfer der Mark (Brandenburg
osztatlan v. frészes bmemü levelekkel, i vagy 1837—39., 1 köt., késbb bvítve Naturgeschichte
5 tagú virágokkal. Fürt- vagy bngavirágzatjnk der Insektén Deutschlands címen jelent meg, mekétivarú virágokból áll. A porzó rendesen két- lyet halála után Schaum, Kraatz és Kiesewetter
Genera et species staphylinorum
soros, a külsó sora a párta metszeteivel áll folytattak)
Wiegmann halála után az Archív für
szemközt. A portok alul vagy a tövén van a (1840)
:

;

;

;

porzószálhoz ersítve, fels fele szabad, a tetején
likaccsal vagy lefelé haladó hasadékkal nyílik.
Gyakran két serteszerü függeléke van (innen a
család régi neve Bicom es is). Termésük tok, bogyó,
V. csonthéjas, Mintegy 1350 faja a mérsékelt és
meleg tartományokban, különösen a Fokfóldön él.
Némelyik faj különösen a homokon és tzegen
és sajátszer vegetációt (Heide,
seregesen
ericetum) alkot, s a tzegképzdéshez is hozzájárul. Sok, különösen fokfoldi faja kedvelt virág.
A legtöbb virága jócskán termel mézet, azért a
méhek nagyon látogatják. Fosszilis génnszai a
közép és fiatalabb harmadkorból ismeretesek.
Egyes fajok hasznosak (pl. Arhidus unedo, Rhododendron-, Vaccinium-íajok stb.).
Ericales (növ.), Engler természetes növényrendszerében a forrtszirmú kétszikek els sorozata. Viráguk 4—5 tagú, kétivarú, rendesen sugaras, porzói a küls körben a pártacimpák eltt és
nem ezekkel váltakozva állanak. Pártájuk szabad
(Clethraceae, 1. o.) v. forrtszirmú. Porzóik a magház alatt V. felett erednek és rendesen szabadok.
Termlevél 2— sok, a magház alsó, közép- v. fels
állású. A magkezdeményen 1 integumentum van.
Osztatlan level fás növények v. füvek. Ide tartozó fontosabb családok Pirolaceae, Ericaceae,

n

:

Epacridaceae.
Ericeira,

1.

Torres Vedras.

Naturgeschichte

cím folyóiratot is

szerkesztette.

Ericht (Loch E., egtad: lok irikt), tó, 331 m. magasan Invemess és Perth skót conntykban, a tartomány legvadabb és leghozzáférhetetlenebb részében, a Highlands legmagasabb hegyei közt. Hossza
24, szélessége IVj km. Lefolyása a Rannoch tóhoz
van, a honnan a

Tmmel folyik ki.

Erichthenios (gör.), 1. a trójai mondában Trója
vidékének, Tróasnak si, mesés gazdagságú kiatyja,
a vidék névadó sének
rálya, Trósnak
2.
Dardanos és Bateia fia, Teukros unokája.
E., az attikai mondában Erechtheusnak (1. o.)
másik neve.
Erichtbos, a SquiUa nev rákok pelagikns
lárvája, amelyet régen külön rákfajnak tartottak.
Ericsson, John, svéd-amerikai mérnök, szül.
Langhaushyttanban a svéd Wermland tartományban, 1803 júL 31., megh. New Yorkban 1889 márc

—

—

—

Elbb

a svéd hadseregbe lépett, 1826. AngUába
New Yorkba ment, hol technikai tudományokkal foglalkozott. Neki sikerit elször a
másoktól megkísérelt hgépet szerkeszteni, mely-

8.

1839. pedig

nek hajtására

gz

helyett hevített levegt haszgépezetet egy hajón motor helyett alkalmazta. Utóbb szerkezetét megjavította s így használhatóvá tette. Egy magasnyomású léggépet is
szerkesztett, de ez sem maradt alkalmazásban. Az
amerikai polgárháború kitörésekor E. egy páncélos
nált.

E

hajót, monitort épített, melyrl azonban késbb
vesbogyók és piroíák töméntelenségóvel bentt kiderült, hogy csak Coles angol hajóskapitány
száraz, sovány helyek, hangások. Látni geszte- eszméinek megvalósítása, némely eltéréssel. Megemlítend még E. tengeri távolságmérje és
nyésben, nyíresben és fenyvesben is.
hidi'osztatikai mérje. V. ö. Chitrh, Life of E. (BosErich, dán és svéd királyok, 1. Erik.

Kricetom (növ.), csarap (Calluna), erika, feny-

ton 1891. 2 köt.).
Erich, Ottó, álnév, 1. HartlebenEricxis (Erichson) Erich,svéd származású maErichsen, L. Míjlius, dán utazó, szül. Viborgban 1872. Els, 1902-iki expediciójában különösen gyar nyomdász, 1669. vette át Trsch Dávid kasaz eszkimók tanulmányozása céljából tért a Mel- sai nyomdáját, melyet 1676-ig maga vezetett,
vüle-öbölbe s gazdag anyaggal jött vissza. Máso- míg az Seiderlich János tulajdonába ment át.
dik expediciójában 1906 jún.-ban indult Grön- Nyomtatványai közül említésre méltó Molnár
land északkeleti partvidékének felkutatására. Azt Gergelynek Elementa Grammaticae Latináé c.
akarta földeríteni, vájjon az Északi-sark körül terjedelmesebb munkája, mely a legnagyobb
fekv nagy vidékek egy északsarki kontinens- nyomdászati ritkaságok között foglal helyet.
Eridanes, a legrégibb görög földrajzi képzelönek részei-e avagy ott nagy poláris medence
van-e ? E. két kísérjével Hagen fhadnaggyal désben óriási folyam messze nyugaton, közel a
és Brördund nev eszkimóval, kartográfiai útra világ végéhez. Utóbb a Póval, illetleg a Rhnetérve, elszakadt Koch szánkó-csapatjától s a hó- nal azonosították.
Eridanus, nagy csillagkép, mely az Orion láolvacÚis miatt, étlen-szomjan, nem tudott visszatérni a hajóhoz. Mikor élelmi szereik elfogytak, bánál kezddik és közel a déli pólus felé húzódik,
E. és Hagen éhenhalt; Brönlund elérte ugyan hol az Achamar nev elsrangú csillagban végéíelmi depójukat, de miközben végzetük szomorú zdik. A mi szélességeink alatt e kiterjedt csillagrészleteit jegyezte naplójába, megfagyott. Ment- zatnak mintegy 150 csillagját észlelhetni szaexpedieió hozta haza a Danmark-expediciónak bad szemmel, ezenkívül számos ketts csillaggal
egész Grönlandot térképez kartográfiai gyjte- és egy bolygóalakú ködfolttal ékeskedik.
:

:

—

Brie

Erie(eijted:iri), 1. tó Észak-Amerikában ;Micbigan, Ohio, Pennsylvania, New York államok és
Kanada közt
DNy.-ÉK.-i irányban terül el
legnagyobb hossza Buffalótól Toledóig 395 km.,
átlagos szélessége 64 km. Területe mintegy 24,586
km*. Az öt nagy ószakamerikai tó közül ennek
partjai legkevósbbé szakadozottak
bár felülete
jóval nagyobb az Ontarióénál, víztartalma az öt tó
között a legkisebb, 3 egymástól különböz mély;

;

ség medencébl

áll.

Mint viziút nagyon fontos,

az Ontario-tóval a Welland-csatoma.a Hudsonnal
25-ig De
az E.-csatoma köti össze ezt 1817
^Vitt Clinton kezdeményezésére és ösztönzésére
építették. A csatorna 586 km., mélysége 2'15 m.
72 zsilippel van ellátva. Cleveland és Portsmouth
közt az Ohio-, Toledo és Cineinati közt a Miamicsatorna halad. Az E.-tóba a Detroit, Eaisin, Maumec,Portage, Sandusky, Vervillon, Black, Cuyahoga és Greatriver visznek vizet. Partvidékének
csekély mélysége az oka, hogy rajta a hajózás na;

—

gyobb veszéllyel jár, mint a többi nagy tavon
azonkívül decembertl ápriUsig partjain a vizet
jég takarja, novemberben és decemberben pedig
veszélyes viharok dühöngenek rajta.
2. E; comity-székhely Pennsylvaniában, az B.
tó DK.-i partján. Vasúti csomópont. Nagyforgalmú kiköt. Lakossága (i9io) 66,565. A franciák
alapították 1749.
Eriels, Airolo

Eries

(ejtsd

:

(1.

írisz),

német neve.
az irokéz indiánusok egyik

o.)

törzse, részben a reservatio, túlnyomólag Kanada
területén. Törzsi egységük csak a XVIII. sz. folyamán szakadt meg, azóta rohamosan pusztul-

nak. Mai

számuk mintegy 30,000 fre tehet.

Erineum
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gével, kinek végre fogságába jutott. Plogpenning
melléknevét onnan kapta, hogy 1249. minden eke
után adót vetett ki.
4. V. E. (1259—1286), az
elbbi unokaöccse, I. Kristóf fia, eleinte anyjának,
pomerániai Margitnak gyámsága alatt állott sokat viszálykodott schleswigi rokonaival
a dán

—

;

;

nemesség részére 1282. szabadságlevelet adott ki.
5. VII. E. (1412—1459), Vratiszláv pomerániai herceg fia, szül. 1382. Anyai rokonsága révén 1397. mind a három skandináv állam örö-

—

kösévé jelöltetett ki. Szerencsétlen háborút
viselt a holsteini hercegekkel és a Hanza-szövetséggel. 1439-ben Svédországban felkelés támadt
ellene, ugyanakkor Dániában is letették a trónról.
B. ezután Gotlandban mint kalóz élt, majd 1449.
visszatért Pomerániába.
IL Svéd királyok. Nevezetesebbek 1. IX. Szt.
E. (1150—60), mint törvényhozó és térít tnt ki.
2. X. E, az elbbi unokája (1210—1216), ö
volt az els svéd király, aki megkoronáztatta
magát.
3. XIV. E. (1560-1569), Wasa Gusztáv legidsebb fia, szül. 1533., megh. 1577. Kezdetben jeles uralkodó volt, de késbb gyanakodó
természete kegyetlenné tette, öccsének, János
hercegnek elfogatásával és a Sture-család tagjainak legyilkolása val elidegenítette magától a
svéd nemességet. Mikor aztán egy parasztleányt,
Mans Katalint vette el feleségül s gylölt kancellárját, Perssont újra visszahelyezte méltóságába,
testvérei, János és Károly hercegek fellázadtak
ellene s 1569. megfosztották trónjától, János, az
új király, E.-et Gripsholm várába záratta s késbb
megmérgeztette. V. ö. Ahlquist, Konung B. XIV.
(Stockholm 1879).
:

—

—

Erika (növ.), 1. Erica ; E.-félék, 1. Ericaceae.
Erikepaios, az orflkusok titokzatos és egyálküllrojt, a Fészkesek
(Compositae) csöves virágú génusza. 150 faja kö- talán nem e^séges kozmogóniájában szerepl
rülbelül felerészben Észak-Amerikában honos, a kétnem slény, mely a világtojásból keletkezett.
másik fél részben Dél-Amerika, részben az óvilág
Erikit (ásv.), rombos barna prizmák. Víztarnövénye. Keskeny, több sorban álló, sugárvirágaik talmú szilikofoszfát fémes alkatrészei az alumímint egy rojt fogják körül a fészket. Az E. acer L.- nium, nátrium és a ceriumelemek. Grönlandon
nak buga virágzattá egyesül apró fészkeiben fel- fordul el az eleolitszienitben.
Eriksson, Kristian, svéd szobrász, szül. Arvifelé álló lilaszínú sugárvirágai vannak. Száraz,
szikár helyeken terem, egész Európában. A nép hite kában 1858. Tanulmányait Parisban végezte. A
szerint különösen a gyermek megbabonázására kisebbszer skulpturában finom stüérzékre ós
alkalmas varázsf (vesszöcskefü, Berufskraut). könnyed bájra valló kiváló munkákat alkotott.
Az E. canadensísh. (betyárküllrojt, hetyárkóró) Vázái közül különösen a Varázs (bronzból, a
igen közönséges gyom az egész világon. Sok stockholmi nemzeti múzeumban) és A gyermekapró fészke számos hosszú, keskeny bugában áll. világból, egyéb müvei közül az Élet allegóriáját
Levelei szálas lándzsásak. 1655-ben került Euró- ábrázoló ezüst tányérja tanúskodik mvészetépába Észak-Amerikából s azóta egész Európa me- rl. Nagyobb munkái A mártír c. szobor ós Linnézit elárasztotta.
nek dombormv márvány képmása a stockholmi
Erigone, egy si attikai monda szerint Ikarios múzeumban.
fejedelemnek leánya, ki atyjának halálán (1. IkaErilit (ásv.), apró tüalakú kristályok, amelyek
a gyapotra emlékeztetnek kémiai összetétele telrios) kétségbeesve, öngyilkossá lesz.
ErÍk(Erich). I. dán királyok. 1. LE. (Ejegod) jesen ismeretlen. A kvarc üregeiben fordul elö
(1095—1103), bátyja, Olaf után következett a tró- Herkimer Co. (New York) termhelyen.
Erin, Írország régi kelta neve.
non legyzte a vend tengeri rablókat, Lundot a 3
Erinaceidae (állat), 1. Sünfélék.
skandináv ország érseki székhelyévé tette. MegErinaceas (állat), 1. Sündisznó.
2. II. E., az elbbi
halt jeruzsálemi útjában.
Erineum Fers. (növ.), abnormális, többnyire
fia (1134—1137), megölette testvérét Haraldot és
annak flait elismerte Lothár császár fenhatósá- elevenszín helyi moholyképzdés v. moholyheteggát és Rügen sziget lakóit a keresztény hit föl- ség (nemezbetegség) a levelek brén. Régen pevételére kényszerítette.
3. IV. ÍJ. (1241— 1250), nésznek tartották. A levélnek kisebb-nagyobb daatyját n. Waldemárt követte a trónon; sokat rabján a brsejtek kifelé szrökké nyúlnak meg
szörgyepecsko támad. B szrök
harcolt Ábel nev testvérével, Schleswig herce- s egész
Erigena,

1.

Erigerun

Scotus.
L. (növ.),

;

:

;

;

—

;

—

sr
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Eringl-völary

V. tölcséralakuak, sárgásak, pirosasak v.
barnák, leginkább a levél visszáján keletkeznek,
az ellenkez oldal pedig többé-kevésbbé felduzzad.
Általában atka okozta gubacs. A szllölevél gyakori nemezbet6gségét E. vitis Schrad. (Phyllerium
viteum Fr.) a Phytopus vitis Land. hozza létre.
Gyakori az E. az égerfán, a rezg nyárfán, a
platánlevelü meg a hegyi juharon, a bükkön, hárson, nyírfán, alma-, berkenye-, körte- és rokon
iákon. Ha egy fán£ik sok levele nagyon meg van
támadva, káros. Ha az E. a szllt nagyon meglepi, a gyümölcsképzdésnek kárára van. Óvóintézkedés csak annyi, hogy a beteges level hajtásokat lemetszük.
Eringi-völgy, 1. Hérens (Val d').
Erinit (ásv.), képlete CUs(As04)22Cu(0H)j, cseppves, veséded alakokban rendesen héjjas szerke-

bunkó-

k

zettel.

Smaragdzöld

;

k.

4"5— 5

1.

;

fs.

—

rébl származtak, a késbbi mitológiában pedig,
mely a régi monda borzalmait kerüli, az éjnek és
a földnek leányai.
(a

Számuk

eleinte határozatlaa

bnös minden lépten-nyomon egy-egy Erinnys-

szel találkozik), utóbb hárman vannak *s a költk
neveket is kitaláltak számukra: Alekto (a sohasem
pihen), Megcára (a neheztel), Tisiphone (a gyilkosság bosszulója). Az alvilágban laknak s onnan
feljönnek minden gonosztett megbosszulására, de
különösen az istentelenséget, vérbnt, esküszegést, vendégjog megsértését büntetik. A költk
a lehet legborzalmasabb színben tüntetik fel
ket fekete szárnyakon repülnek, hajukban kígyók, kezükben fáklya, kígyó és korbács, lehelletük pusztít mindent, mihez közelednek. így kergetik a bnöst, észbontólag, amíg nem vezekel
bneért, st a halálon túl is üldözik. Mködésük
4—44. Termö- másik oldala ilyképen az igazság és jogrend meg:

ábra.

Egy Erinnys

Érintés

khn. Brinnys, amint Peirlthoost
ai alTUigban k&tSsi. (Vásakép).

8.

és Bisyphos.

helye a régibb adatok szerint Irland Limerick rzése : e minségükben
Eumeniseknek (a «jóCounty. Irland régi neve (Erin) után nevezte el akarók») hívták ket. A római Fúriák v.
Dirae
Haidinger (1828). Késbb kitnt, hogy igazi term- deae az E. átvitelei. A képzmvészet a régebbi
helye Comwall és nem Irland. Ujabban Ameriká- korban' komoly fenségükben mutatja be ket,
de
ból (Utah) is ismeretes.
a IV. sz.-tól kezdve (Kr. u.) a költészetnek (így
Krinna, Telos, Teos, Tenos v, Rodus szigetérl els sorban Aischylos Eumenisek
c. fennmaradt
való görög költn, Kr. e. 600 táján Lesbos szi- drámájának) hatása
alatt az elrettent iszonyt
getén élt, mint Sappho barátnje, de már 19 éves érzékeltetik meg az E. képében.
Ezt a típust, mely
korában elhunyt.
írta a régiektl annyira ma- még az arcot is undorítónak
mutatja, a mellékelt
:

cim hexameteres költeményt, melynek 300 versébl csak 3 maradt epigrammáiból szintén csak 3 drb. V. ö. Bergk,
Poetae lyrici Graeci (Leipzig 1882, 3. köt.). A ne^
vét visel s 5 sapphói versszakra terjed költemény,' mely Rómát, mint a világ urát dicsíti,
nem tle való, hanem a Kr, e. III. sz.-ban az
alsóitáliai Melinno nev költntöl.
Erinnyák, a régi görögök hitében a bosszú
istenni, jobban mondva a lelkiisraeretfurdalás
megszemélyesíti, kik a régi theogonia szerint a
fiától megcsonkított Uranosnak földre hullott végasztalt Elakate (rokka)

;

Réeat Abyy Leaiktma. VI. kM.

vázakép képviseli,
Érimtéa (lat. contactics), a geometriában két
görbe vonalról akkor mondjuk, hogy érintik egymást, ha egy közös pontjuk van (érintési pont),
amelyben az érintik is közösek. Két felület akkor
érinti egymást egy pontban, ha az ezen ponton
átmen síkok a felületeken két görbét metszenek
ki, amelyek a felületek érintési pontjában érintkeznek. A két felületnek ebben a pontban közös
érint síkjuk van. Ezt a kérdést bvebben a differenciálszámítással foglalkozó kézikönyvek tárgyalják.

—

Érintési elektromossáer

Eriobotrya
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Érintési elektromosság, 1. Galvanizmm.
Érintési ingerek (contad ingerek), egyik részét alkotják a mechanikai ingerek nagy csoport-

Érintkezési szerkezetek v. kontaktusok, a tedinamó pólusaiból kiinduló fémes részeknek
szigetel alapzatra ersített s fémbl való kapjának (1. Ingerek). Vannak növények és állatok, csoló darabjai, melyeknek egymásra való nyomáamelyek igen gyengéd érintésre határozott reak- sával az áramot zárjuk. Csúsztató kontaktiisokat
ciót mntatnak. így pl. a Mimosa pudica, az akác- akkumulátortelepek cellakapcsolóinál, dugóskonhoz hasonló level növény érintésre levélágait taktusokat mér készülékeknél és telefonoknál
lebocsátja és leveleit összecsukja.
használunk. Az elektromos vasutaknál a kontakÉrintési transzformáció, a (2n
1) változóra tust kengyelalakú fémvezet képezi, melyet rug6
vonatkozó átalakításoknak (1. ÁtcdakUds) egyik nyom a sinek fölött kifeszített munkavezetékhea
osztálya, mely különösen a differenciál-egyenletek 8 az áram a felsvezetékbl a kocsiban lev molep V.

+

Ha

=

n
^, az É. nem- torhoz juthat.
egy másik felület
Érint. Ha egy görbe vonalon két pont minden
pontjaiba, hanem egyszersmind az els felület határon túl közeledik egy bizonyos közös P határérint síkjait is a másodiknak érint síkjaiba. helyzethez és eközben a két pontot összeköt szel
Innen a neve. AzÉ. fogalma ivte-töl ered, bár egyes is mindinkább egy bizonyos határhelyzetbe jut,
s fontos É. már régebben is használtatott. V. ö. akkor a szelnek, e határhelyzete a görbének a
Sqphiis Lie, Theorie der Transformationsgruppen P pontban vont É.-je. Ha egy felület valamely P
pontján át görbéket vonunk és ezekhez a P pont(3 kötet, Leipzig 1888—93).
Érintkezés, katonai értelemben a sorban álló ban É.-ket, akkor ezek egyszersmind a felület
gyalogos katonák könyökeinek gyönge egymás- É.-inek is neveztetnek. A felületnek P pontjában
hoz való súrolása, ami nagyon megkönnyíti az vont É.-i általában egy síkban vannak, mely a
igazodást. A lovasság Németországban a kengyel- P ponthoz tartozó érint sík (tangenciális sík).
.-t
Térgörbék B.-i azáltal vannak meghatározva,
lel, nálunk térddel vesz É.-t. Az ellenséggel
venni annyit tesz, mint járó reinkkel és éleink- hogy a koordináta síkokon való projekcióik megegyeznek a görbe projekcióinak É.-ivel. Az anal.
geometriában a sikgörbe É.-jének azt a részét,
mely a P érintési ponttól az abszcisszák tengeelméletében használatos.

pl.

xjsak a felület pontjait viszi át

lyéig terjed, szintén É.-nek v. tangensnek nevezik, eimek a vonaldarabnak az abszcisszák tengelyén lev derékszög projekcióját pedig szub-

tangensnek

alérintnek.
forgó testeken az er azon összetevje, mely a pálya érintjének irányába esik»
Érintfelület, a geometriában az olyan felület,,
amelyet a ketts görbületü görbe érinti alkotnak. Az ilyen felületek lefejthetk. A síkgörbék
É.-e (érintsík) összeesik a görbe síkjával.
v.

Érint er,

Érintsík,

1.

Érint.

Érint linek,

1.

HatárfaMzto-

sítás.

Érint

szögek, vagy Frázer-

féle szögek az Írásban.

Ha

vala-

mely betnél egyes markáns vonalakra V. pontokra érint vonalakat húzunk, úgy, hogy több ily
vonal egymást keresztezze, akkor
bizonyos szögeket és ábrákat kapunk (1. az ábrát). Ugyanazon

egyén ugyanazon betjénél ezen
szögek és ábrák majdnem mindig
teljesen megegyeznek. Ilyen szögek keletkeznek még vonaláthúzásoknál pl. a «t» betben és sorok végén is. Amennyiben a szögekben nagyobb eltérések mutatkoznak és az iráshamisítás kizárt, akkor betegségre következÉrint szögek az írásban.

kel oly közel lenni hozzá, hogy mozdulatairól és
tevékenységérl biztos tudomást szerezhessünk.
Érintkezési felületek alatt értjük azokat a
többnyire egyenetlen, szabálytalan fekvés felületeket, amelyekkel az egymás mellett keletkezett
kristályos testek egymással érintkeznek.

tethetünk.

Eriobotrya Lindl. (növ.), a
Rosaceae család génusza. Mintegy 10 faja Ázsia
D.-i, DK.-i és szubtropikus részén honos kis örökzöld fa. Az £. japonica Lindl. (Japánból) barack
alakú sárga, molyhos, végül kopasz gyümölcse
mint,7ajoán noj^polya ismeretes, melynek kedvéért
úgy Ázsia D.-i részén, mint a Földközi-tenger kör-

Eriocampa adumbrata
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Brithalis

nyékén, különösen Olasz- és Franciaországban ter- Ez alma adott alkalmat Paris ítéletére, mely a
meszlik. Az utóbbiakban májusra érik a gyümölcs. trójai háborúra vezetett. Ezért E. almája a. m.
Leves húsa savanykás édes; minthogy romlé- a viszály magva.
Erísmatura (kékcsörü réce, állat), a Lúdalakony, frissen fogyasztják. Nálunk a növényt
üvegházban ápolják. Ujabban Amerikában is ül- kuak (Anseriformes) rendjébe, a récefélék (Anatidae) családjába tartozó récefaj. Teste nyúlánk,
tetik.
Eriocampa adumbrata Klg. {iü&t),\.Levél- nyaka rövid, vastag, feje meglehetsen nagy, csre
hátul oldalvást ersen duzzadt, csdje rövid, ujjai
darazsak.
Eriocaolaceae (növ.). az egyszikek családja igen hosszúak, szárnyai feltnen rövidek, farka
a Farinosae sorozatban. 500 faja legnagyobbrészt hosszú, ékalakú. A gácsér feje fehér, csak fejea föld melegebb vidékeit lakja, különösen a dél- teteje 8 szeme körvü van ibolyás árnyalatú fekete
ázsiai szigeteket, Afrika K.-i partvidékét és Dél- gyrje ; nyaka alsó része, begye és melle vörösbarna, elmosódott feketés hullámos sávokkal háta
Amerikát. A mérsékelt övbe kevés jut át. 2—
tagú viráguk egyivarú, többnyire sugaras. Ter- sárgás,vörösesbama-fekete finom, vonalkás minmésük tok. Többnyire vizes homokos helyeken, tázattal hasa sárgásbarnás-fehér csre kék
tengerparton mocsárban lakó, tórózsát fejleszt hossza 46, szárnya 16, farka 12, csre 4—6, csdje
növények. Virágaik hosszú kocsányon fejecskévé 3*5 cm. A tojó barnább a hímnél. A Földközi-tenegyesülnek, melyet egy murvatakaró vesz körül gertl K. felé Közép-Ázsiáig honos. Hazánkban a
úgy, hogy a virágzat a Compositae fészkéhez vonulás idejében úgyszólván mindenütt elfordul,
a mezségi tósorozaton költ.
hasonlít.
Eris mihi magnus Apolló (lat.) a. m. te
Eriocanlon L. (nOv.), az Eriocaulaeeae család
génusza 180 fajjal, Európát kivéve a föld tropikus nékem a nagy ApoUo leszel. Vergilius Eklogáiés szubtropikus tájain. Az E. setaceum L. Kelet- ból való idézet, oly kérdéseknél használjuk, meIndiában olajjal megfzve rüh ellen használatos, lyekre választ nem várunk.
Eristalis (illat), 1. Budalégy.
u. 0. és Kínában más E.-fajok népies orvosság
Erisztika (gör.) a. m. a vita mvészete, eriszszámba mennek.
;

;

;

Eriodendron DC.
Eriométer

(gör.) a.

(növ.), 1.

Ceiba.

m. gyapjumérö.

Eriomys

(Chinchüla), 1. Gsincsüla.
Erionit (ásv.), hófehér selyemfény szálak. Víztartalmú mész-, magnézium-, nátrium-, káliumalumoszilikát
tt, (CaK.Naj) AljSijO„ -f 5H,0
Oregon (Amerika) lelhelyen riolittufában.
Erioplioram L. (növ., Linagrostis Adans.),
gyapjicsás, a Cyperaceae (Sásfélék) család génusza. 13 faja az É.-i mérsékelt övben, ingoványokon, havasokon n. Virágzata szártetz, ernys,
másokon a kalászka magános.Érés táj ban a magva
körül szép, fehér, selyemszerü, gyapjas szrözet
foszlik ki. A szrözet eredetileg nem egyéb, mint
a viráglepel, mely késbb a murváknál jóval
hosszabbra növekedik. Az E.polystachyumh.(E.
angustifolium Roth.) általában hitványabb csátétermék, a jószág nem szívesen eszi.Tzeges helyen
néhol töméntelen. Gyapját (rétigyapot, kákaselyem), mely 4 cm.-re is megn, megkisórlették
gyapottal keverni és feldolgozni, de nem bizonyult
erre alkalmasnak. Mécsbélnek, csomagolónak v.
pámatölteléknek, de jobb fajtával keverve, használható. Más fajokkal együtt mint herba linag:

tikus, vitázó, civódó.
Eritéma (gör. erythema) a.

A brön jelentkez

m. brvörösség.
nagyobb hiperémiás foltok. A

kisebbeket roscolá-nBk nevezik.

Erythema exsu-

multiforme valószínleg fertz megbetegeamelynek kórokozója ismeretlen. Tavasszal
és sszel gyakori. Csekélyebb rosszullét, láz meldat.
dés,

lett,

esetleg

reumás jelenségek kíséretében (poU-

artritisz, edoverditisz, ílitisz)a

végtagok feszít

fképen a kézhátakon, az alrészeken, a
lencsényi-fillémyi vagy nagyobb élénk-

oldalain,

tarkón,
piros E.-s foltok keletkeznek,

amelyeknek közepe
kékesvörös színt ölt. Ha a folyamat ersebb savóküzadással jár, hasonló szín
papulák, vagy hólyagok jelentkeznek. A kiütések polimorfok. Néha a foltok vagy hólyagok köralakot öltenek (erythema circinet, illetve herpes
eircinet több koncentrikus kör esetén eryth. ilis,
herpes ilis). A kezelés ágynyugalom mellett indifferens külsszerek (hintporok, cinkkencs,
cinkpaszta) alkahnazásából áU. Belsleg a szalicilkészítményeket (acid. acetylsalicylici.aspirin, hydrövid

id múlva

;

ropyrin, diplorae stb

)

adjuk, esetleg ergotinnal v.

ichthiollal Q^Y^tí.Eryth. nodosum,Siz

elbbivel ro-

rostü offlcinális volt.
kon betegség, valószínleg fertzbaj, noha a kórEriphyle, a görög hsmondában Amphiaraos- okozóját nem ismerik. Hevenyés módon, alacsony
nak, az argosi jósnak felesége és Alkmaionnak láz kíséretében borsónjri-diónyi kemény, fájdalanyja.
mas csomók keletkeznek az alszéleken, amelyek

Eripnit coelo fimen, sceptrumque eleinte
tyrannis (lat.) a. m. kiragadta az ég kezébl a sárgák

villámot, a zsarnokéból a kormánypálcát ; ezzel a
költeménnyel fogadta a francia akadémiában

élénkvörösek,

késbb kékek,

zöldek és

lesznek, a zuzódásokra emlékeztetnek (B.
contusiforme). A kezelése azonos az erythema
exsud. multiforraeval.

D'Alembert Franklin Benjámint.
Erith, város Kent angol countyban, (i9iu 27,756
Eris (lat. LHscordia), a visszavonás, viszály- lak. Gyáripara újabban nagyon fellendült.
kodás és harc megszemélyesítje a görög mitolóErithacns (állat), 1. Vörösbegy.
giában, Ares nvére és kísérje, a sötétség leánya
Erithalls 2y.(növ.),a Rubiaceae család génusza,
a nyomorúság, hazugság, igazságtalanság anyja 5 faja Nyugat-Indiában és Florida félszigetén hoMikor Peleus és Thetis lakodalmára nem hívják nos cserje. Az E. fruticosa L. fája e^ citrmifameg, észrevétlenül aranyahnát dob Héra, Athene fajta, különben pedig jó illatú fehér virágaiért a2
és Aphrodité közé, ezen felírással

:

aA legszebbé 1» Antillákon kedvelt

cserje.

«•

Eritis sicut

Eritis sicnt

malum

—

Deus scientes bonum

Dens

scientes

bonum
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Brttropszla

et ben úgyszólván oldhatatlan.

A

vízmentes vegyü-

148»-on olvad. A vízzel való forraláskor ela bibliából vett idézet. bomlik orsellinsavra és pikroeritrinre, hosszabb
jót és gonoszat ismerk
Eritraszma (gör. erythrasma), a hajlásokban, idei forralás után eritrit is képzdik. Az E. alkofleg a combhaj lásban jelentkez, élesen határolt, holos oldata ferrikloridtól vérpirossá válik.
E.
kerek, lencsés, rózsaszín, igen finoman ráncos, ásványtani szempontból, 1. Kóbaltvirág.
lisztszeren korpádzó, alig viszket börbaj. Oka a
Eritrinsav, 1. Eritrin.
Buschardt által 1859. felfedezett kicsiny gomba,
Eritrit, erythrit, phycit, erythrogliccin, erya mikrosporon minutissimum. Antiszeptikus ke- throl, C4H8(0H)4. Négy vegyérték alkohol, mely
ncsök türelmes alkalmazása mellett gyógyul.
az eritrinböl képzdik, ha azt hosszabb ideig
Eritrea (Erythraea), a Vörös-tenger Ny.-i part- lúgokkal fzzük. Különböz eritrintartalmú zuzján, Afrikában fekv olasz gyarmat. Magában fog- mókból (Roccella) készül. Tisztán eláUítva színlalja Masszaua, Dahlak és Hauakil parti szigeteket telen, édes íz kristálykákból áU fs. 1-45 o. p.
és az abesszínai fensík B.-i részét. Területe 247,300 126° C. Vízben igen könnyen, borszeszben kevéssé
km*, lakosainak száma mintegy fél millió. E. föl- oldódik, éterben oldhatatlan. A természetes E.
dünk egyik legmelegebb része az évi középhö- optikailag inaktív.
mérséklet Sl'e*". A lakosok É.-on arab eredetek,
Eritrocinkit (erythrozinkit, ásv.), vörös átD.-en dankalik és nagyobbára állattenyésztéssel tetsz lemezek; valószínleg mangántartalmú
és halászattal foglalkoznak. Fvárosa a gyarmat- wrtzit. Lelhelye Szibéria.
Eritrocita a. m. vörösvértest.
nak Masszaua (1. o.), Abesszíniának is kikötje
körülötte több apró helység van. Az olaszok Mász'EiritToiíll(erythropMllum növ.), a sejtnedvben
szauától Szatiig és Abd-el-Kadertl Arkikóig vas- oldott piros festék, melytl sszel némely növény
utat építettek, Masszauát Asszabbal és Ferimmel (borostyán v. vadszU, Parthenocissm quinquetáviróvonallal kötötték össze. Az olasz rség 1910. folia) lomb levele egészen vérpiros lesz. Az B'
127 tisztbl és 4484 emberbl (3740 benszülött) áll. éterben oldhatatlan, de vízben és alkoholban könyOlaszország 1881. fogott hozzá B. meghódításá- nyen oldódik, alkáliáktól megkékül.
Eritrofitoszkóp, Simmler által (1862) feltalált
hoz, azonban a benszülöttek, különösen pedig
Menelik negus támadásai a gyarmatosítás sikerét és Wild által módosított, szemüvegszer készülék,
nagyon veszélyeztették. Francia és angol közben- melynek üvegei kék kobalt- ós sötétsárga vasjárása azonban II. Menelik abesszíniai negus oxidvegekbl vannak összetev. Az üvegöszOlaszország protektorátusát elismerte s az 1898. szetétel jól bocsátja át a sötétvörös sugarakat,
végrehajtott határjárás az olasz gyarmat terüle- a zöldessárga, zöld, zöldeskék és kék színt pedig
tét minden kétséget kizárólag megállapította. változó fokozattal, de általában tetemesen gyönAzóta B.-ban békés állapotok uralkodnak, bár a gítve ereszti át. Az B.-on át nézve a táj zöldes
kisebb-ntigyobb felkelések nem ritkák. Az 1910. lombozata világító koraUvörös, az ég ciánkék, a
évi budget szerint a gyarmat bevételei 8.977,750 felhk ibolyaszlnüek, a föld különböz fokozatban
Urára, kiadásai 7.223,700 Urára rúgtak. Állami ibolyaszürke. Lömmel a Simmler -féle készüléket
adókból 6-4 millió lira folyt be. 1908. évi külkeres- olyformán módosította, hogy a vasoxidüveget sökedelmi forgalma meghaladta a 17 millió Urát. tétvörös rézoxidüveggel (rubinüveg) helyettesíFbb kiviteli cikkek hús, szárított hal, br, tek- tette e készüléket eritroszkóp (erythroskop)-nak
nsbékahéj, gyöngykagyló és nemesércek. L. még nevezte. Ez a kombináció csak a sötétvörös sugarakat bocsátja át. Ez utóbbi kombinációban a kék
Ahesszínia.
Eritreai tallér (scudo eritres), a Mária Terézia kobalt üveget világos ibolyaszín üveggel helyettallérnak utánzata, melyet Olaszország veretett tesítve, kapta az általa melanoszkóp-nak elneve1890. Vörös-tenger melléki tartományai számára. zett készüléket, melyen át az ég, felhk, épületek,
Eritriiris v. erythema neonatorum. Újszülöt- föld, közel oly színben látszanak, mint az E.-on
3. napján keletkezik és át, de a növényzet sötétnek, majdnem feketének.
tek börpirj a. Az élet
Eritrokalcit (ásv.), a Vezúv 1869. évi erupció8—10 napi fennállás után elmúlik, gyenge hámlást
hagy hátra. Az oka valószínleg az, hogy az új- jában élénk kék szín gyapotszer halmazok.
szülött gyenge érzékeny bre, az által, hogy a Kémiai összetétele CuCl,, meghatározatlan menyméhbl egyszerre a külvilágba jut, izgalmon megy nyiségü vízzel.
(lat.) a.

m. olyanok

lesztek,

mint

Isten,

let

;

—
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;

;

;
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keresztül.

Eritrokloropia,

1.

Színtévesztés.

Eritromelalgia (Weir-Mitchell), ritka betegség, melynek lényege az egyes végtagok megövben, de fkép az E.-iban.Többnyire ével füvek. vörösödésében és fájdalmasságában, érzékenyséAz E. nanum Schrad. (1. a Havasi növények táb- gében áll. Okát nem igen ismerjük lefolyása soláján, 17.) süríi gyepet alkotó, csinos, kis havasi káig tart, krónikus, kezeléssel nem sok eredményt
az Alpokban. Pártája rövid csöv, karimája 5 lehet elérni.
Eritropszia, vörösenlátás, olyan embereknél
karélyú, 5 torokpikkelye 2 ajkú. Termése 3 él,
a szélén keskeny, fogas szegélye van. Erdélyben fordulhat el, akiknek szemébl a szemlencsét
mészkhavasok szakadékos, sziklás helyein egy (rendesen hályogképzdés miatt) operálással eltáváltozata van meg, a var. terglovense (Jacq.). DC. volították. Az B.-ban szenved ember különösen
Eritrin, erythrin, E.-sav, diorsellinsavas erit- a világos szín és fehér tárgyakat vöröses színritéter, C,oE,jOio,H„O.A RocceUa fudformis zuz- ben látja. A jelenség múló természet, oka valómóból elállított vegyület. Színtelen, csillagala- színen az ideghártya túlságos érzékenységében
kulag csopoitosuU talakú kristályokból áU, víz- rejlik.

Eritricliinnt Schrad. (növ.), a Borraginaceae
család génusza 70 fajjal, mind a két mérsékelt

;

f

—
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Eritrosaiderit (erythrosiderit, á«v.). víztar- kancatejböl a kumiszt, tehén- vagy kecsketejbl
H,0, rom- a kefirt E. útján állították el. A kínaiak és
talmú káüumvasklorid 2KCLFeCl,
bos rendszerben kristályosodik mint ásvány igen japánok rizsbl, az egyiptomiak árpából sört, a
ri&a; vöröses táblás kristályokban találták a babiloniak pálmabort, az egyiptomiak szllöböl
bort állítottak el. Régen E.-nek csak az olyan
Vezúv 1872. lávájában. Scacchi írta le.
folyamatot nevezték, mely gáznem termékeket
Eritroszkóp, 1. Erürofitoszkóp.
fejlesztett, iimen a latin fermentatio elnevezés.
Eringena, 1. ScotusEriván, 1. kormányzóság orosz Iranszkauká- Lctvoisier megállapította, hogy a cukor E.-ekor
ziában, Karsz vidéke, JelizavetpoL, Tiflisz kor- alkoholra és szénsavra bomlik. Ldebig 1839. Stahl
mányzóságok, török és perzsa Örményország közt E.-i elméletét elfogadva kimondta, hogy minden
27,822 km* területtel, 804,757 lak. Hegj-vidéke erjeszt bomlásban lév anyag, melyek molekuváltozatos kopár, terméketlen helyek kerthez ha- láinak élénk mozgását az erjedóképes anyagok,
sonló termékeny völgyekkel váltakoznak. Xy.-on pl. a cukor átveszik és maguk is megbontatnak.
a Kaukázus végsó ágai nyúlnak be ezeknek foly- 183-ben Gagniarel de la Tourés Schwann egytatása a porflrból, trachitból, lávából álló Alagöz- mástól függetlenül rámutattak arra, hogj^ az
lánc és az Ararát Mindezen ércekben és ásványos E.-eket csatís él apró szervezetek hozzák létre.
vizekben gazdag hegyek az Araszig érnek le. Ezen építette fel Pasteur 1857. híres vitalisztikus
Vizei az Arasz folyó, mely Perzsia felé határt elméletét, meljmek értelmében az E. kizárólagos
képez, a Bambák folyó és a Gökcsa-tó. Éghajlata okai az alsóbbrend gombák és minden E.-i folyaa hegyeken zord. de a völgyekben igen kellemes matot csak sajátos gombafajok idézhetnek el.
és egészséges. A tartomány erdkben szegény, de így a szeszes E.-t az élesztgombák és néhány
igen gazdag ásványi kincsekben, különösen k- penészgomba (Amylomices Rouxii), az ecet-E.-t
sóban. A ftermékek a rozs, kukorica, búza, ken- az eeetsavgombák, a tejsav-B.-t a tejsavgombák,
der, len és gyapot A déligyümölcsök is bven a vajsaj-E.-t a vajsavgombák idézik el. A bor és
teremnek, de kíilönösen szép a szlló. A helyi sör beteges E.-eit is sajátos gombafajok okozzák,
hagyomány ezt a vidéket tartja a szU hazájá- melyeket ha távoltartunk, akkor a bor ületve a
nak szerinte Noe Nakicsevan völgyében ültette sör nem romlik meg. Ha bármin E.-re alkalmas
az els szllt. Az állattenyésztés fképen szarvas- folyadékban felfózéssel vagy antiszeptikus anyamarhák, juhok, kecskék ós bivalyok tenyészté- gokkal az él erjesztó mikroorganizmusokat elsével foglalkozik
a lovak és tevék csekélyebb pusztítjuk, akkor E. mindaddig be nem következik,
számnak. Az ipar nagyon kezdetleges. A keres- míg a lev^vel újabb él erjesztk nem jutnak
kedelem, melyet újabban a tiflisz-karszi vasút a folyadékba. Ezen alapszik a pasztörözés és
is elmozdít, a régi karavánutakon Perzsia felé sterilizálás. Az erjesztgombák életmködéséhez
irányul. A lakosok örmények (54°/o). tatárok tápanyag is szükséges. Vegyileg tiszta cukorolÍ40» p). kurdok (5<*/o), oroszok (O-SVo). görögök stb. datot az éleszt gomba nem erjeszt és benne nem
Vallásukra nézve legtöbben önnénygregoriánus szaporodik. Már 1858. Traube feltételezte, hogy
keresztények és mohamedánusok. A kormányzó- az E. i vegybomlásokat sajátos enzimek okozza,
ság 7- járásra oszlik ezek: E., Alexandropol, No- melyek az erjesztgombák sejtjeiben képzdnek.
vobajazet, Nakicsevan, Szurmalin, Sarukodala- 1897-ban Buckneniek elször sikerült az erjesztógesz és Ecsmiadzin.
2. E.. az ugyanily nev gombából a nemes E.-t okozó enzimet, a zimázt
kormányzóság ás járás székhelye a Zanga parsán, elállítani. Azóta a tejsavat illetve ecetsavat eló966 m. magasban, 29,033 lak., br-, cserép- idézó enzimeket is már elállították. Tudástmk
edény- és pamutkelme-készltéssel Oroszország mai állásának megfelelen tehát azt mondhatjuk,
és ázsiai Törökország felé elég élénk keskedéssel. hogy az E.-i vegybomlásokat tulajdonképen sajátos
Az 1828 óta orosz birtokban lev városnak több enzimek okozzák, ez enzimeket azonban csakis
templomán és mecsetén kívül szép kertjei, terje- bizonyos alsóbbrend gombák élsejtjei hozzák
delmes bazára és néhány tágas tere van, de ut<^, létre és az E.-i jelenségek az erjesztógomba életmiként a perzsa városoké, szkek. Környékén sok mködésének lényeges megnyilatkozása. Az
a szll, baracktermelése híres. Magas trachit- E.-eket a különböz iparok, úgymint: borkészítés,
sziklán épült vára kis városhoz hasonlít és mint- sörgyártás, szeszgyártás, ecetgyártás, tejsavgyáregy 800 házat foglal magában. A régi khánok tás, továbbá a háztartásban, úgymint kenyérsütés,

+

;

;

;

:

;

;

;

—
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szép palotájának romjait az orosz kormány rész-

ben restaurálta.
Erizipelasz (erysipelas, gör.) a. m. orbánc fi. o.).
ErÍ2Ípeloid (erynpdoid, gör.), 1. Erysipeloid.
Eriz (Erzeu, Enzeu), AÍpád-kori népies magyar név, melyet ilyen alakban a tihanyi apátság
javainak r211-iki lajstromában találunk jobbágyok, udvarnokok stb. neveként. Nagyon valószín, hogy német írta ilyen alakban s tulajdonkép
óriz.vagy Árpád-kori ortográflával Eurizeu.
Erjedés (lat. fermentati«)^nd6n olyan kémiai
bomlási jelenség, midn él vagy élettelen erjesztk összetettebb szerves anyagot egyszerbb vegyületekre bontanak. Az E. már évezredek óta
ismeretes. A legrégibb népek a mézbl a méhsört,

uborkabesavanyltás, hasznosítják. De az E.-ek
gyakran károkat is okoznak, így pl. ha a bor megecetesedík, nyúlóssá lesz stb.. vagy ha az élelmiés élvezeticikkek megromlanak. .\ káros E.-ek
elháritásán alapszik a romlandó anyagok konzerválása s az egész konzervipar. V. ö. Dr. Kosuiány
T., Mezgazdasági kémiai technológia Dr. Buchner B.. Die Zymasegarnng.
Erjedési iparok, azok az iparágak, melyek az
erjedési jelenségeket értékesítik. Ide tartoznak a
borkészítés, sör-, szesz-, ecet- és élesztgyártás.
Tágabb értelemben a sajtkészítés, továbbá a besavanyításon alapuló iparok is ideszámíthatok.
Erjedési techiiológia (zimotechnika v. technikai mikológia), az alkalmazott termószettudo;

—
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,

az az ágazata, mely az erjedési jelensé- nak az E. hatásán képzdött bomlási termékek.
geknek az iparban való alkalmazását tanítja.
Ha a bomlási termékeket eltávolítjuk, az B. újra
Erjedéstan, az erjedési jelenségek elmélete és mködhetnek. De vannak sajátos ható anyagok
rendszeres ismertetése.
is, melyek az E. mködését megakadályozzák.
Erjeszt cs, 1. Akona.
Ezek az anti-E. (antifermenta). Ezek szintén enErjeszt edények (kádak), arra szolgálnak, zimhez hasonló viselkedés szerves anyagok,
hogy bennük a szeszgyárban vagy sörgyárban a melyek megakadályozzák bizonyos E. hatását.
cefrét, ill. sörlevet élesztvel keverve kiérj esz- Ezek is csak él szervezetben képzdnek. Még
szék. Rendesen lucfenybl vagy tölgyfából ké- más ellenkez hatású E.-et is ismerünk, az ú. n.
szült különböz nagyságú kádak. Ujabban ce- zimoidokat v. fermentoidokat Ezek hatása valómentbl vagy zománcozott vaspléhböl is készítik színleg abban áll, hogy a megbontandó anyagés nem ritkán fedéllel zárják el, hogy az alkohol gal kapcsolódnak és ennek megbontását megakaelpárolgását megakadályozzák és a fejld szén- dályozzák. V. ö. Oppenheimer K., Die Permente.

Erjeszt kád, 1. Kád.
Erjeszt gombák, mikroszkópos kicsinységú
Erjeszt kamara, az a hely, melyben az eregysejt él szervezetek, melyek a különböz er- jeszt kádak vannak felállítva. Lényeges kövejedési jelenségeket okozzák. Az E. részint a sar- telmény a tisztántartás, hogy penész ne keletkezjadzó- (vagy éleszt-) gombák, részint a penész- zék, a szellztetés, hogy az erjedésnél fejld
gombák és részint a hasadó gombák (vagy bak- szónsav eltávolodhasson, és az erjedésnek megsavat felhasználják.

tériumok) csoportjába tartoznak. Legbehatóbban felel hmérséklet betartása.
az éleszt gombák mködését ismerjük. Ezek a
Erjeszt pince, 1. Pince és Sör.
szeszes erjedés okozói. Az éleszt gombák zöme
Erk, nagyk. Heves vm. hevesi j.-ban, (i9io)
botanikailag a Saccharomyces-ek családjába tar- 1569 magyar lak., postahivatal, u. t. Ji,szároktozik. Ezeknek közelebbi megismerését különö- szállás.
sen Hansen Emil Kristóf dán botanikusnak köErk, Lvdwig, német zenész, szül. Wetzlarban
szönhetjük. A sör, szesz és bor erjedését nagy- 1807 jan. 6., niegh. Berlinben 1883 nov. 25. Elbb
részt sajátos Saccharomices fajok hajtják végre. zenetanár volt Mörsben, Berlinben, majd dómDe vannak káros hatásúak is, ezeket közös gyjt karnagy. 1843-ban férfl- és 1852. vegyeskar-éneknéven vadélesztknek nevezik. A vadélesztö fo- egyesületet alapított (Brkscher Gesangverein),
galma az erjedési iparban olyan, mint a gyom mely ma is híres. Énekgyüjteményei igen kerefogalma a mezgazdasági termelésben. Minden settek nagy, német népdalgyüj temen ye Í1838—
felesleges vagy káros hatású éleszt gombát vad- 1845) alapvet. Könyvei Methodischer Leitfaden
élesztnek neveznek. A rizspálinka készítésében für den Gesangsunterricht inVolksschulen (1834)
penészgombák (Mucor-félék, Amylomicesek) a AUgemeine Musiklehre (0. Tiersch egészítette-ki,
vajsavas, tejsavas, ecetsavas erjedésben sajátos 1885). Becses szakkönyvtára a berlini kir. könyvbaktóriumok (Bacillus butyricus, Bac. lactis tárba jutott.
acidi, Bacterium aceti stb.) szerepelnek. V. ö.
Erka, 1. Helche.
Érkalapács, 1. Erverö.
Vázsony L., Alkoholos erjedés
Elöcker A.
Gahrungsorganismen.
Érkávás, kisk. Szilágy vm. tasnádi j.-ban, (i9io)
Erjesztk (lat. fermenta), olyan anyagok, me- 905 oláh és magyar lak., postahivatal, u. t. Taslyeknek aránylagosan kis mennyisége nagy- nádszántó.
mérv kémiai bontást okoz, de maguk az E. a
Erked, nagyk. Udvarhely vm. székeiykereszkémiai átalakulás közben
legalább látszólago- túri j.-ban, (i9io) 1273 német és oláh lak., szép
san — nem vesznek részt. A legrégibb id óta is- kastéllyal, ellegez és takarékpénztárral, vasúti
mert E. él szervezetek, alsórend gombák (1. Er- állomás, posta- és táviróhivatal. A Burg nev
jeszt gombák) késbb sikerült él szervezetek- magaslaton prehisztorikus telep nyomai látszanak.
bl olyan élettelen szerves anyagot elkülöníteni,
L. még Mezerked, Szilágyerked.
melyek sok tekintetben az él B.-höz hasonló
Erkel, 1. Elek, zenekölt, B. Ferenc második
bomlásokat hoztak létre. Megkülönböztetésül az fia, szül. Budapesten 1843 nov. 2., megh. u. o. 1893
él B.-et organizált fermentumoknak, az élette- jún. 10. Az óbudai hajógyárban kovácsmesterséleneket nem organizált fermentumoknak, enzi- get tanult, de lappangó zenésztehetsége csakhameknek (1. 0.) nevezték el. Az újabb kutatások mar megnyilatkozott s végre is ezen a pályán érazt a feltevést támogatják, hogy az él E.-ben is vényesült. 1860-ban már a Nemzeti Színház zenea tulaj donképeni hatóanyagok különféle enzimek, karában játszott, s késbb a színház ügyelje
melyek az él sejteknek termékei és hatóeszközei. lett. Rákosi Jen innen szerzdtette a NépszínAz enzimek mind szerves anyagok de vannak házhoz els karmesternek, mely állásában, kiszervetlen anyagok is, melyek hasonló vegyi át- véve, hogy 1884. egy évre az operához szerzalakulást okoznak, mint egyes fermentumok. így dött, haláláig megmaradt. Magyar stíl operettjei
pl. az alkoholt nemcsak az ecetsavgombák oxidál- jelesek: Székely Katalin 1880. került színre, 1883.
ják ecetsavvá, de a platinszivaccsal elnyeletett lempefi, s 1890.
kassai diák c. Számos népoxigén is. Különösen a kolloid fémoldatok (sol-ok) szinmühöz írt részint eredeti, részint összeszerviselkedése hasonlít az enzimekéhez. Ilyen érte- kesztett, a maga nemében értékes zenét.
lemben ezeket a szervetlen anyagokat szervetlen
2. E. Ferenc, a magyar zenevilág legkimagaslóbb alakja, szül. Békésgyulán 1810 nov. 7., megh.
fermentumokríuk is nevezik.
Az B. hatását bizonyos anyagok ellensúlyoz- 1893 jún. 15. Atyja a Wenekheim grófi család
hatják és meghiúsíthatják. Ilyen akadályt okoz- uradalmi tisztje, maga is kitn zenész lévén, kez;
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detben maga oktatta a zongorajátszásban, de csak
12 éves koráig Pozsonyban Klein Henrik, jeles
mester képezte kiváló zongorajátszóvá. E. csakhamar hírneves lett, gróf Csáky Kálmán felszólítására Erdélybe ment s több évig Kolozsvárt taválasztotta karnított
az itt alakult zenekar
nagyának, miáltal módjában volt a hangszerelés
titkaiba magát beavatni. Hat évi ottlét után a
30-as évek vége felé Pestre jött Schmidt Sándor
német színházigazgató másodkamagyául. De
nemsokára az 1837. megnyílt magyar Nemzeti
Színházhoz els karnagynak szerzdtették. Az
egész országra s az egész magyar kultúréletre
kiható mködése s alkotása aztán ez idtl fogva
kezddött. A Nemzeti Színház az opera számára
is megnyílván, E. els feladatának tekintette anszemélyzetet akként
nak zenekarát és a
szervezni, hogy az megfeleljen az akkori európai
színvonalnak. S ebben a Bécsben is nagy hírnek
örvendett pestvárosi német színház oly versenytársra talált már egypár év után, amelyet többé
nem volt képes túlszárnyalni, mikor pedig a német
színház 1847. leégett, operája többé nem állt
talpra. E. 1840 aug. 8. mutatta be els, magyar
dalmvét Báthori Máriát Egressy Béni szövegére, fényes sikerrel, s azzal egyszerre tiszteletet
parancsoló nemzetközi színvonalra emelte a ma;

t

;

mköd

:

gyar zenét. Els nagy sikerét még hasonlíthatlanul nagyobb követte, mikor 1844 jan. 27. Hunyadi László operájának bemutatásával lepte
meg a magyar nemzetet több mint félszázad után
« legnépszerbb operája még manapság is nagy
vonzóert gyakorol a közönségre. Szövegét szintén Egressy Béni írta, valamint a Bánk bánét is.
Hunyadi László els eladásának a sikere oly nagy
volt, hogj^ szerzjét drága kiállítású kamagyi
pálcával tüntették ki, melynek belseje 100 drb
cs. Mr. arannyal volt megtöltve. 1845-ben írta
pályanyertes Kölcsey Hymniisát és utólag a Hunyadi László remek nyitányát. A mester azután
sokáig hallgatott. 1857 máj. 6. Erzsébet alkalmi
írta meg, a többi
operának 2-ik felvonását
kettt pedig a Doppler testvérpár. 1861 márc.
9. került szinre Bánk Mw-ja, teljes sikerrel. Az
opera gyújtó és fölemel dallamai egyszerre bejárták az egész országot. B. egymásután hozta
ezután színre a többi operáit, melyek összeségükben nemcsak nemzeti, hanem általános szempontból is maradandó becs termékei a dalmzeneirodalomnak. 1862 jún. 26. került színre Saroltá-ja,
<E. egyetlen víg operája), 1867 ápr. 6. Dózsa
György-e, 1874 máj. 20. Brankovics-a, iS^nov.
30. a Névtelen hsök, s 1885 márc. 14. már az új
operaházban, István kiráiy-&. Mind e nagyszabású operái megannyi irányt, stílust képviselnek, amint E. mind magasabbra szárnyaló szel;

leme, alakító tehetsége s a korszellem (Wagner
R. világraszóló hatása) hozta magával, de E. mindig megmaradt a magyar nemzeti érzék alapján.
Több más téren is tett és alkotott, s ez maga
«lég volna nemzetét hálára hangolni. Mint karnagy, majd a Nemzeti Színház operájának fzeneigazgatója, mmt az Orsz. Daláregyesületnek 15
éven át országos vezérkamagya, s végre 1875—
1889-ig mint az Orsz. m. kir. zeneakadémia igazgatója és a legmagasabb zongorakimvelési osz-

—

Erkelenz

tály s a gyakorlati magyar zene tanára, elévülhetlen érdemet szerzett ; meghonosította 1853. a
filharmóniai hangversenyeket, s 1875-ig szellemi
Intézjük volt. Az 1868-tól fogva életbeléptetett
orsz. dal- és zeneünnepélyek nimbusát, kihatósá-

gát

szilárdította

meg

;

a zeneirodalom remekm-

ismertette meg a magyar fváros közönveivel
ségét úgy az opera-, mint a hangversenyteremben. Sok és méltó kitüntetésben részesült. 1888ban a fváros s vele együtt az egész nemzet fényesen megünnepelte 50 éves kamagyi pályájának jubileumát. Hagyatéka részben a M. Nemzeti
Múzeumba került. Szülvárosa, Gyula, szobrot állított neki (Kallós Ede mve), melyet 1896 jún.
26. lepleztek le és színházát Erkelrl nevezte el.
3. E. Gyula, zenész, Erkel Ferenc legidsebb fla,

Budapesten 1842 júl. 4., megh. Újpesten
1909 márc. 22. Már 17 éves korában a Nemzeti
Színház zenekarának dobosa volt 1856-tól 1860-ig;
zongorát atyjától, elméletet Mosojiyi Mlhálytól
tanult. Két évig vidéken, fleg Nagybányán és
Sopronban tanárkodott, míg aztán 1863. a Nemzeti Színház operájának segódkarmestere lett, 1889
93.
elejéig maradt a M. Kir. Operánál, hol 1892
E. Sándort is helyettesítette. 1880-ban az Orsz.
Zeneakadémia tanára lett. 1882-ben a debreczení
orsz. dalünnepélyre kitzött 20 drb arany verpályamüve nyerte el egyhangúlag
senydíj^t az
Bajza Ébreszt cimü költeményére. 1891-ban Újpesten zenekonzervatóriumot alapított. Gyermekei közül zenészek: Sándor, karnagy; Jen,
zeneszerz (Masinka c. operettje 1902. a Népszínházban); Sarolta, Henszelmann Gyuláné, zongoratanárn Rózsa, énekesn.
4. E. László, zenész, Erkel Ferenc hét fla közt a
harmadik, szül. Budapesten 1844 ápr. 9., megh.
Pozsonyban 1896 dec. 3. Zongoratanár volt és
énekkamagy; 1870. Békésgyulán és Szeghalmon,
1870 óta Pozsonyban. Az 1867. aradi s az 1868.
debreczeni orsz. dalünnepen a gyulai dalegylet
szül.

—

;

élén kitüntetésben is részesült.
5. E. Sándor, zenész, Erkel Ferenc negyedik
fla, szül. Budapesten 1846 jan. 2., megh. Békéscsabán 1900 okt. 14. Zongorában atyjának, zeneel-

méletben Mosonyi Mihálynak tanítványa volt.
De a zongorán kívül más hangszerek kezelését
is elsajátította. A Nemzeti Színház zenekarában
1861— 7^ig mködött, mint az üstdob kezelje.
1874. kartanitói állást foglalt el

;

1875.

els kar-

nagynak, Richter János távozása (1876) után pedig
operai igazgatónak neveztetett ki, magnak
Richternek ajánlatára. Mint ilyen ment át az új
operaházba, hol azonban 1888—99. csak mint

els kamagy mködött. A fllharmoniai társaságnak is, atyja utódaként, elnök-karnagya volt.
Mint zenekölt

:

Magyar nyitánya, Csobáncz

mve (1865). férflkarénekei(Dinom-dánora

;

dal-

ketts

kar Karácsonyra) nevezetesek. Az orsz. m. dalár*
egyesület els orsz. dalünnepén 1870. Budapesten
(Dalra magyar) s 1876. a szegedi orsz. dalünnepen
az
pályadíjnyertes karai voltak a verseny-^
darabok.
Erkelenz, járás és járási székhely Aachen porosz kerületben, nagyon termékeny vidéken, vasút
mellett, (1910) 5921 lak., plüs-, csipke-, szalagkészitéssel, két szép kat. templommal.
:

—

Erkély

—
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Erkély kétféle van nyitott ós csukott B. A nyi- felé közelgetünk (Pázmány) stb. Mai nap, habár a
homlokzatán kiugró kö-, vas-, vas- szó jelentésébl az eredeti határozatlanság nem
beton vagy falemez, melyre a szobákból ajtón át veszett ki egészen, mégis inkább a jó B.-öt, a csekilépni
rajta a szabadban tartózkodni lehet, lekvés és magatartás dicséretes és megállapodott
szélein korlát gyanánt k-, vas- vagy fabaluszt- jellegét értik rajta. Azonkívül pedig egyéitehn
ráddal van ellátva. Vannak az egész homlokzat az E.-iséggel, az B.-i törvények összeségével. Amit
:

tott B. az épület

^

hosszában végigfutó nyitott B.-ek is; ez utóbbiakat
különösen Franciaországban szeretik alkalmazni.
Fából való nyitott E.-eket csak villaszer építkezéseknél tervezünk. A csukott E. az épület homlokzatán egy V. több emelet magasságában végignyúlva ugrik ki, és ritkán szélesebb 1 2 ablakköznél. Elöl és néha oldalvást is ablakai vannak.
Áz E.-t gyakran az épület sarkára is teszik, mely
esetben fölül legtöbbnyii-e toronyalakot kap. A
csukott E.-ek használata a keletrl jött hozzánk és
Európában különösen a középkori gazdag német
városok, mint pl. Nürnberg, Augsburg stb., hazánkban pedig a szepességi városok alkalmazták elszeretettel. Színházakban néha az els emeletsor
közepe ersen kiugrik a földszint fölé ez esetben
a kiugrást is E.-nek nevezik és ülhelyeit E.székeknek. Az E.-t a francia bcUcon, régebben
pedig az olasz oltana szó után balkonnak v. altannak is nevezték, azonban fleg ez utóbbi idegen
elnevezés már teljesen kiment a használatból.
Erkélybáb.
vagy
készült apró
oszlopszer kiképzések, melyek egymás mellé
sorakoztatva, egy közös talpk és fedk közé állítva kkorlátot képeznek. L. Baluszter, Erkély.
Erkeneh, 1. Ergene.
Érkenéz, kisk. Bihar vm. érmihályfalvij.-ban,
(1910) 1033 oláh és magyar lak., u. p. és u. t. Ér-

—

;

mkbl

Kbl

selind.

Érkeser, nagyk. Bihar vm. érmihályfalvi
j.-ban, (1910) 1520 magyar lak., postaügynökség,
u.

t.

Érselind.

Érkez

pont, 1. Induló pont.
Erki pap néven közismert népies szónok volt
Blaskovics András, erki plébános, a magyar Ábrahám a Santa Clara, szül. Kókán 1749., megh.
Gyöngyösön 1825. Életrajzát Arnóthi írta meg
(Az erki pap, Eger 1883) ugyanaz hátrahagyott
;

kézirataiból ünnepi egyházi beszédeit is kiadta
(Eger 1894).
Érkisfalu, kisk. Szilágy vm. tasnádi j.-ban,
(1010) 558 oláh lak., u. p. és u. t. Érszentkirály.
Érkisszlls (azeltt: Kispaczal), kisk. Szilágy
vm. tasnádi j.-ban, (i9io) 342 magyaros oláh lak.,
u. p. és u. t. Érszlls.
Erkaer, poiosz falu és látogatott nyári üdülhely a potsdami kerület niederbamimi járásában,
vasút mentén vízgyógyintézettel, nyersolajflno-

mítókkal, (i9io) 3847 lak.,
Érk, az erek belsejében képzd, különböz
nagy, leginkább szénsavas mészbl álló, kszer
képlet, mely nagyobbára véralvadékok elmeszesedésébl keletkezik. (L. Trombózis.)
Érköbölkút (azeltt Köbölkút), nagyk. Bihar
Ttn. székelyhídi j.-ban, (i9io) 1481 magyar lak.,
hitelszövetkezet u. p. ós u. t. Székelyhíd.
Erkölcs, eredetileg a cselekvés és magatartás
módja általában, mely közelebbi meghatározását
a hozzá függesztett jelztl kapja; pl. a régi
irodalomban a paraszt B.ü, jó E.-ü, hitvány E.-ü
stb. B.-ünk viselésével v. pokol vagy mennyország
:

;

az B. parancsol, az föltétlenül kötelez.

— EA

mindig dicséretes értelemben, morális, az E.-i
törvényekre vonatkozó, ellentétben a természeti-

—

E.-ös ember vagy tett, ki vagy
mely az E.-iségnek megfelel. A régi irodalomban
E.-ös annyit is jelent, mint komor, csökönyös,
hez, anyagihoz.

((erkölcsös ló», ((erkölcsös, komor úrn
hasonló
jelentés E.-össég.
E.-iség akaratunk, cselekvésünk megegyezése az E.-i törvénnyel, azonkívül az E.-i parancsok, törvények foglalatja,
összesége. Némely szokásos összetétel E.-i meggyzdés, ers, közvetetlen, de okokkal nem eléggé
bizonyítható meggyzdés. E.-i tudoniányok,y annak, akik az összes, az emberi szellem s müveire
vonatkozó tudományokat így nevezik. E.-i kényszer, ellentétben a fizikai kényszerrel. E.-i érték,.
1. E.-tan. E.-iszemély a. m. jogi személy.
Erkölcsbiróságok, oly bíróságok, melyeknek
feladatuk a j ó erkölcsök megsértésének nyomozása
és megbüntetése volt. Dy E. létezett pl. Bécsben
Mária Terézia alatt. Ma E. nincsenek.
Erkölcsi akarat, 1. Akarat.
Erkölcsi bizonyítT&ny, a büntet eljárásban a
terhelt erkölcsiségérl, magaviseletérl és eléletérl a községi eljár óság által kiállított bizonyítvány. Szükséges lehet E. más, olyan ügyekben
is, amelyekben az ügyben érdekelt magaviselete
;

—

:

:

befolyással lehet ügyének elintézésére, pl. közhivatali alkalmazás, közhatóságtól kért engedély
(pl.

italmérésre, dohányárúsításra) stb. esetében.

Erkölcsi nevelés, 1. Nevelés.
Erkölcsi töxrvény, 1. Erkölcstan és Törvény.
Erkölcsi világrend. Ama törvények foglalatja,,
melyek az emberek erkölcsi életében kötelez erejek. Valamint a természetnek megvan a maga.
rendje, melynek értelmében minden, ami történik,,
bizonyos rend, bizonyos törvények szerint megy
végbe, akkép az erkölcsi életben is erkölcsi rend
uralkodik, azaz erkölcsi törvények, melyek megszabják, hogyan cselekedjünk. Ez a felfogás metafizikai folytatásában azon nézethez visz el, hogy
az erkölcsi rend a vüág mivoltában gyökereiák,.
azaz a vüág olyan, hogy az erkölcsi rend érvényesítése legfbb célja, az erkölcsi törvény a világ-

legfbb törvénye.
Erkölcsös, erkölcsösség,

Erkölcsrendészet

alatt

1.

Erkölcs.

a közerkölcsiség meg-

óvását célzó intézkedések összességét értjük.
Külföldön
sok helyütt
ez alá a fogalom alá
vonják a prostitúció ellenrzésén kívül a közszemérmet sért vagy éppen fajtalan iratok és képek terjesztésének megakadályozását, a vendéglk, szállók, kávéházak stb. felügyeletét, a
zárórák betartatását, a mutatványok, látványosságok, táncmulatságok ellenrzését, a szerencsejátékok üldözését, a részegség megakadályozását, a vallási rend megóvását, a vasárnapi
munkaszünet betartását, végül a gyermekvédelmet. Hazánkban E. fogalma alá szorosan és
kizárólag csak a prostitúció ellenrzését és az

—

—

mely ügyek
rendrség teljesiti. Budapesten az állami rendrségnek külön E.-i osztálya van, mely
a megfelel számú közegei útján végzi az E. teendit és pedig újabban nemcsak a nyilvántartást,
ellenrzést stb., de az e téren felmerül kihágások

ezzel kapcsolatos ügj-eket vesszük,
ellátását a

bíráskodást is. A kerületi kapitányságok
csakis a küls ellenrzést teljesítik.
Erkölcs-statisztika, 1. Morálstatisztika.

feletti

Erkölcstan (gör. etika, morálfilozófia), a filozófiának az a része, mely az erkölcsiséggel foglalkozik. Minthogy az erkölcsiség az erkölcsi
Ítéleten alapszik, vagyis azon a tényen, hogy a
saját magunk vagy mások cselekedeteirl oly Ítéletet mondunk, mely nem a cselekedet tényállását, hanem értékét illeti: az B. másfajta tudomány, mint azok, melyek a dolgok megismerésével foglalkoznak; mig azokat elméletieknek
nevezik, az B. gyakorlati jelleg s némelyek egyenesen ffyakorlati filozófiának nevezik. Az E.-t
ezért normatív

tudománynak

is

mondhatni mert
;

a cselekedetek értékét ítélvén meg, szüksége van
mértékekre, mintákra, normákra, melyek alapján
ítél; föl kell kutatnia az erkölcsi törvényeket,
amelyek megszabják a cselekedet értékét, amelyek megmondják, milyen legyen a cselekedet Az
elméleti filozófia kutatja, ami van a gyakorlati
megszabja, mi legyen pontosabban az elméleti
tudás a valóság megismerésére irányul, a gyakorlati pedig cselekedeteink értékére s mindarra,
ami a cselekedetek értékével összefügg. Az E.
ebbl kifolyólag kétfproblemával foglalkozik az
els vonatkozik azokra a normákra, erkölcsi törvényekre, melyek az erkölcsi ítélet alapját teszik
a második arra az erkölcsi ideáira, amely ezeknek a normáknak legjobban megfelel. A két probléma természetesen szoros kapcsolatban van egymással, az erkölcsi normák s az erkölcsi ideál
meg fognak egymásnak felelni.
Ami az erkölcsi törvények forrását ületi, két
nagy ellentétes irányra akadunk a filozófia történetében. Az egyik az erkölcsi törvény forrását a
cselekedetek hatásában keresi. A cselekedet erkölcsi értéke hatásától függ. Hogy mely hatás tesz
valamely cselekedetet erkölcsUeg értékessé, arra
nézve ismét szétágaznak a nézetek. Némelyek
abból indulva, hogy mindnyájan közvetetlenül a
boldogságot keressük, a boldogságra alapítják az
erkölcsiséget (eudemonízmus) mások az élvezetet
tekintik az erkölcsiség forrásául (hedonizmus) ismét mások a hasznot, ha nem is az egyesét, de a köaösségét. Jó az. ami a közösségre nézve jó (utíliterizmus). Mindezeket a nézeteket azzal a kifogással illették, hogy nem felelnek meg az erkölcsi Ítélet tényleges mivoltának. Igaz ugyan, hogy természettl fogva mindnyájan az élvezet után járunk, a
boldogság után törekszünk, a hasznunkat keressük, de mindezt nem tekintjük érdemnek ; mindez
természetes, de nem értékes. A lelkiismeret, amely
nem egyéb, mint közvetetlen erkölcsi ítéletünk
;

:

;

;

;

;

saját

kérl,

Erkölcstan
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magunk vagy mások cselekedeteinek érténem fogja dicsnek taláhii, ha valaki egész

életében a legnagyobb hévvel az élvezetet, a boliogságot, a hasznot kergette esetleg természetesnek, megbocsáthatónak, megengedhetnek, st
talán szükségesnek fogja találni, de erkölcsi érté;

ket nem fog efféle cselekedeteknek tulajdonítani.
Ezért egy másik iránya a filozófiának az erkölcsi
törvény forráisát, illetleg kötelez erejét nem a
cselekedet hatásában, hanem abban keresi, hogy
mennyiben felel meg egy abszolút erkölcsi tör-

vénynek. Más szavakkal az erkölcsi törvénynek
ne keressük forrását, mert az nem valami másból
származik, hanem magában megáU, föltétlenül,
mint mivolta az ember gyakorlati eszének, lelkiismeretének. Ily irányú a keresztény E. is, amely
isten akaratát tekinti Uy föltétlenül kötelez törvénynek. Lieghatározottabb s legkövetkezetesebb
képviselje ennek az iránynak Kant. ki az erkölcsi
törvényt kategorikus imperativus (azaz föltétlen
parancs) formájában fejezi ki: Kövesd az észt,
azaz cselekedjél olykép, hogy akarásod alapelve
általános törvény gyanánt szolgáhii alkalmas legyen. A kötelesség nem egyéb, mint az erkölcsi
törvény iránt való engedelmesség. Az erkölcsi
ítélet nem a cselekedetet nézi, hanem csak az akaratot; csak az akarat lehet erkölcsileg jó v. rossz.
Az erkölcsi ítélet nem is a cselekedet hatásán méii
:

erkölcsi értékét,

hanem

azon,

hogy mely érzü-

letbl származik, mily mívoltu az akarat, melybl eredt. Az ez értelemben vett erkölcsi akarat
szabad, azaz nincsen alávetve a természet kényszerének ; a kategorikus imperativus nem képzelhet erkölcsi szabadság néUail. Csak annak, aki
szabadon választhat, aki ha akar, engedeimeskedni is tud neki, szólhat ama föltétlen parancs.
Az erkölcsi ideálra nézve is nagyon eltérk a
nézetek. Némelyek egy legfbb jóban keresik,
amelyet azután a különbözn felfogott erkölcsi
törvények értehnébon különböz módon határoznak meg; Aristoteles a boldogságban találja a
legfbb jót, mások a kéjt választják, ismét mások
a senmaire sem szorulást. Kant szerint csak egy
legfbb jó van az akarat erkölcsisége. Azért csak
az erkölcsi egyéniségnek van föltétlen erkölcsi értéke, méltósága mindennek a világon van ára,
az embernek van semmi által sem pótolható s
meg nem fizethet méltósága. Az erények fogalma
ezen az alapon alkotandó meg, amaz egyéb megfontolások tekintetbe vételével, melyek az erkölcsiség megvalósításában fontosak. Nagy különbség van az erkölcsi ideál s a tényleges erkölcsök
közt Amabban nincsen semmi hatalom csak formáját állapítja meg cselekedeteinknek; emebben
a való világra kell tekintettel lennünk, arra. hogy
«cselekedeteínknek alapelve általános törvény
gyanánt szolgálhasson ». E részleges feladat megoldására igen fontos szolgálatot tesz az erkölcsi
élet történeti fejldésének megfigyelése. A történeti életben «az erkölcsök» és «szokások», amin
azokat az erkölcsi parancsokat és törvényeket
kell érteni, melyeket valamely közösség valamely
idben magára nézve kötelezknek ismert eL Ha
ezeket vizsgáljuk, azt találjuk, hogy ezek a törvények és parancsok sok változáson mentek keresztül, hogy bizonyos fejldést észlelhetünk^
amely az «erkölcsöketi> mindinkább közelebb
hozza az «erkölcshöz», ámbár némelyek szerint erkölcsileg az emberiség nem igen haladt
elre. Az E.-ra vonatkozó különböz felfogásokat
az egyes filozófiai iskolák és írók címe alatt tár:

;

;

gyaljuk.

-
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erkölcstan történetérl a következ fbb
AJabb müvek vannak Janet P., Hlstoire de la philosophle
morale et politique, 2 köt., Paris 1858 ; Strümpell, Qes -hichte
der praktischen Phílosopbie der Griechen, Leipzig 1861; Jodl,
Qeschichte der Ethik in der neueren PhilosopWe 2 kötet,
Stuttgart 1882—1889; Ziegler, Die Ethik der Griechen und
Römer, Bonn 1881 ; Gass, Geschichte der christl. Ethik,
Berlin 1881 ; Köstlin, Geschichte der Ethik, I. rész TUbingen
1887 Sidg^wick Henrik, Ontlines of the hlstory of Ethics,
2 kiad., London 1888; Zi<>gler, Qeschichte der Ethik, 1—2.,
1881—1892; Paulsen, System der Ethik, 6. kiad. Berlin
1903 Wundt, Ethik, *. kiad. 1912.
Irodalom. Az

:

;

;

Erkölcstelen élet miatt házasság felbontása,
1.

Házasság

felbontása.

Erkölcstelen merényletek, általában azok a
cselekmények, amelyek a ni szemérmet, a nemi
érintkezés természetes és törvényes rendjét és
szabadságát jogtalanul és erszakosan megséi-tlk,
valamint azok, amelyek az uralkodó általános erkölcsi felfogást durván megtámadják. A magyar
Btk. ide sorolja az erszakos nemi közösülést, a

Eriangren

von Debrezin nach Marmaros-Sziget (Wien 1865).
Szerkesztette a Gazdasági literatúrai 1840., a
Falusi Gazdát 1857— 59-ig, kiadta és szerkesztette a Magyar Gazdát 1859-tl 1861 végéig és
a Gazdasági füzeteket 1862., melybl 8 füzet jelent meg.
Érközet (bány.), az ór kitöltésének anyaga, rendesen a mellékkzet darabjai összekötve kvarccal,
mészpáttal, mangánpáttal, sulypáttal stb.
Erkrath, porosz falu a düsseldorfi kerületben,
a Düssel és vasút mentén, jelents papír- és chamottárúk gyártásával, szöviparral, (i9io) 6392
lakossal.

Erkri Kasztri, 1. Argiro-Kasztro.
Erlach (franc. Cerlier), járás és j.-i székhely

Bem svájci

kantonban, a Bieli-tó DNy.-i partján, a
Jolimont lábánál, (i9io) 886 lak., órakészítéssel, magasan fekv, régi kastéllyal. Közelében a Bíeliszemérem elleni erszakot, a megfertzést, a ter- tóban cölöpépítmények maradványaira találtak.
mészet elleni fajtalanságot, a vérfertöztetést, a
Erlach, a legrégibb berni nemes családok egyike,
szemérem elleni büntettet, a házasságtörést, a mely álUtólag aWelseh-Neuenburgi grófoktól szárcsábítást, a szemérem elleni vétséget (szemérem- mazik. Nevét B. városától vette. A család nevezesért iratok, képek terjesztése) s végül a szemé- tesebb tagjai E. ülrich, a berniek vezére az
remsért cselekmény által való közbotrány oko- 1298. Dombühl mellett, vívott gyzelmes csatában.
zást. A Bn. ezeken kívül mint B. közé tartozó —E. Rudolf, az elbbinek fia. Hogy a laupeni gycselekményt bünteti a kerítést (leánykereskedés). zelmet, 1339., mely Svájc szabadsága felett dönÉrkrös, kisk. Szilágy vm. tasnádi j.-ban, {i9io) tött, ö vívta vohia ki, azt újabb írók kétségbe
615 magyar lak.; postahivatal; u. t. Tasnád- vonják. 1360-ban veje, Rudeus Jóst meggyilkolta.
szántó.
E. JoJiann Ludmg, kiváló hadvezér ós államÉrkörtvélyes, nagyk. Szatmár vm. nagykárolyi férfi, szül. Bernben 1595., megh. 1650 jan. 26.
j.-ban, (1910) 2231 magyar lak.; vasúti állomás, Breisachban.Blöbbanhalti Keresztély, majd braunpostahivatal u. t. Érmihályfalva.
schweigi Keresztély alatt Magyarországban és
Érkövy Adolf, gazdasági író, szül. Ehrsteinben Flandriában harcolt. 1623. pedig Gusztáv Adolf
(Elszász) 1818 szept. 28., hol atyja, Ploetz P., mint svéd király pártján küzdött. 1637-ben, mint táborosztrák dragonyoskapitány állomáson volt, megh. nok, weimari Bernát szolgálatába lépett. Bernát
Keszthelyen 1883 dec. 13-án. Zágrábban, Kapos- halála után a francia királynak adta át a hadserevárott, Pécsett és Szombathelyen tanult és a keszt- get, ki
újabb vitézi tetteiért 1647. altáborhelyi Georgicon tanfolyamát végezte, azután jog- naggyá, 1650. pedig marsaUá nevezte ki.
E.
hallgató lett, késbb Bács vmegyében nevelskö- Hieronymu^, hadvezér, szül. 1667., megh. 1748
dött. 1838-ban Károlyi István gr. szolgálatába lé- febr. 28. Elször francia, azután osztrák szolgálatba
pett. 1843-ban Károlyi István gr. közremködésé- lépett, hol Szavojai Eugénnal tartott barátságot.
vel a pestvmegyei gazdasági ílókegyesületet hozta Rósztvett a spanyol örökösödési háborúban.
létre, melynek több évig titkára volt. 1848-ban E. Kari Ludmg, szül. Bernben 1746., megölea csongrádi és szentes-vásárhelyi uradalmak, tett 1798 márc. 5. 1798-ban megbízatást kapott,
1851. pedig a királydaróczi és pásztói uradalmak hogy a betör franciák ellen a népfölkelést szervezetését is rábízták. 1857-ben fiai neveltetése vezze, de, bár hsiesen harcolt az elnyomuló franvégett Pestre költözvén, élénk részt vett az Orsz. ciák ellen, mégis visszavonulni volt kénytelen,
Gazd. Egyesület életében. 1864-ben Galgóczy Ká- amiért elkeseredett katonái meggyilkolták.
E.
roly és Kocsi Sándorral szövetkezve, könyvnyom- Budolf Ludung, 1802. a berni népfólkelés velegyzték. B. ezután a
dát nyitott. 1866-ban a Pesti népbankot alapította zére lett, ámde a franciák
s annak éveken keresztül elnöke volt. 1866-ban tudományoknak szentelte idejét. Müvei közül emállamszolgálatba lépett s a csákóvár-kövéresi, lítésreméltó a Code du bonheur, melyet II. Katalin
1867. pedig a pécskai kincstári uradalmak igazga- cámnek ajánlott.
Erlaf (Erlauf), 67 kilométer hosszú jobboldali
tásával bízatott meg s Pécskára helyezte át lakását, hol a battonyai kerület 1869. orsz. képviselvé mellékfolyója a Dunának, Stiria északi határán
választotta. 1864-ben a M. Tud. Akadémia leve- ered, átfolyik a regényes környékú kis B. -tavon
lez tagjává választotta. 1880-ban elvesztette sze- és E. falu mellett torkollik. Tájképileg nagyszer
mevilágát, mi miatt állásáról lemondott és minisz- része az ú. n. Erlafklause. Legújabban vizét a
teri tanácsosi címmel nyugalomba Keszthelyre sanktpölten— mariazelli vasút villamos müveinek
vonult vissza, önállóan megjelent mvei Bobot hajtóerejéül használják föl, mi végbl nagyszaés dézsma, erkölcsi és anyagi, mezei és státusz- bású völgyzárókkal elrekesztett tómedencóket
gazdasági tekintetben (Pest 1845, jutalmat nyert építettek.
Erlangen, járás ós j.-i székhely a Középírank
pályamunka) Homokkötés (u. o. 1846) Haszonbérrendszer és népesités (u. o. 1847) Az 1863. bajor kerületben, a Sehwabach és Rednitz összefolyásánál, a Lajos- csatorna és vasút mellett, (i9io)
évi aszályosság a magyar Alföldön (u. o. 1863)
népbankokról (u. o. 1865) Die Locomotivbahn 24,877 lak., pamutszövéssel, börgyártással,keztyü:

—

;

t

—

—

—

t

:

;

;

;

A

;

—

Erianger

—

651

Erman

adományozhassa E. ésDurchlaucht eredetileg egy
nagy sörgyárakkal. Emlékszobrai: az egyetem és ugyanazon jelentéssel bírt, most az utóbbi csak
eltti téren Frigyes órgrófnak, az egyetem alar fejedelmi személyeket illet meg. Az E. magyar érkészítéssel, elefántcsont-, szaru- és fafaragással,

pítójának Schwanthalertöl mintázott ércszobra; a telme fméltóságú.
Erlauf, folyó, 1. Erlaf.
Lajos-csatorna építésének emlékére fölállított emÉrlekötés, a ver- vagy gyüjtöér lekötése egy
lék, amelynek faragványait szintén Schwanthaler
mintázta Herz orvos szobra Zumbnschtól Vilmos fonál segélyével, célja v. közvetlenül v. közvetve
császár szobra Schwabetól. Legszebb épület az (megelzleg praeventive, ideiglenesen temporár)
1889. elkészített egyetemi épület. AzE.-i egyete- a vérzéscsillapítás. Sebészi mtétkor a fecskend
met 1742. Frigyes, brandenburg-bayreuthi rgróí ereket ércsípkkel fogják meg ideiglenesen, hogy
alapította, késbben Sándor rgróf alapítványait azonban a vérzés teljesen megsznjék, ezek eltátetemesen növelte. Jelenleg van 4 fakultása, volítása eltt az erekre kötést kell tenni. Az els
könyvtára (230,000 kötet, 1700 kézirat), fizikai, kacs megvetése után az ércsípöt a segéd eltávozoológiai és zootomlai intézete, anatómiai, kémiai lítja s a másodikat, az elst még egyszer meglaboratóriuma, botanikai kertje, különböz kór- húzva, alkalmazza a sebész. Nagyobb értörzsek
házai stb. E. igen régi város, 1017. Würzburg püs- lekötése azok elzetes kikészítése után történik
pökséghez tartozott, 1361. Csehországhoz, 1400. a fonálalá vezetéssel. A fonál végeket közvetlenül a
nürnbergi várgrófsághoz, 1.541. Bayreuth rgróf- csomózás helye fölött átvágják, hogy lehetleg
Gághoz, 1791. Poroszországhoz és 1810. Bajoror- kevés fonálanyag maradjon a sebben. Az érlekötéshez a selyem, cérna és a catgut szolgál.
szághoz került.
:

;

;

Érlanger,

német eredet zenészek neve E.

1.

:

Július, szül. Weissenburgban (Blszász) 1830 jún.
25-én. A párisi konzervatóriumon tanult, Londonban írt operetteket és zongoradarabokat.
E.
Gustav, szül. a Saale partján. Halléban 1842 jan.
19., megh. Majna melletti Frankfurtban 1908 jún.
23-an. Lipcsében tanult, nagy ének- és zenekari
müveket írt.
E. Gamille, szül. Parisban 1863
máj. 25., itt a conservatoire-on 1888. római díjat
nyert. Operái Kermaria Le Juif Polonais Le
Aphrodité Hannele (1908, Gerflls de l'étoile
hart Hauptmann drámájából) Les amoureux de
Venise.
E. Frédéric báró, szül. Parisban
1868 máj. 29. Operái Jehan de Saintré In és
Mendo; Tess (1806, Budapesten 1911 ápr.).
Heged hangverseny darab, zenekari suite stb.
mvei. E. Ludmg báró (R. Langer néven), Olaf
lovag c. operát (Prága 1904), Az ördög a leánynevelben c. balletet (Bécs 1894) írt.
E. Viktor
báró, operettje
Das Paradies der Prauen (Bécs
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1888) ; Theoderici de Nyem de schismate libri trés
(1890) ; Die Matrikel der Universitát Leipzig (1895
s köv., 2 köt.) ; Gesch. der abendlánd. Kirchenspaltung von der Wahl ürbans VI. bis zur Beru-

fung

d.

Konstanzer Konzils (Stuttg. 1898, 2

köt.).

ErUk-khán, mongol neve a pokol legels

1901).
2.

Erlenbach, falu, 1. Simme.
Erlenbad, fürdhely Baden badeni járásban,
3 km.-nyire Achem vasúti állomástól, (i9io) 120
lak., 23''-os vas- és kéntartalmú ásványforrással,
savó- és szöUkúrával.
Erler, Georg, német történetíró, szül. Krögisben
(Szászország) 1850 jan. 1. 1892 óta a königsbergi
egyetemen, 1902 óta Münsterben mködik. Munkái Deutsche Geschichte von d. Urzeit bis zum
Ausgang des Mittelalters nach d. Chronisten erzáhlt (Leipzig, 3 köt. 1882—84); Dietrich von
Nieheim (u. o. 1887 ezt a munkát Pór Antal ismertette a Századokban 1890. évf .) Der Liber
cancellariae apostolicae vom Jahre 1380 und der
Stílus palatii abbreviatus des D. v. Nieheim (u. o.

Garlo, báró, zoogeográfus, szül. 1872

szept. 5. Niederingelheimben,

megh. 1904 szept. 5.

Salzburgban. Három nagy utazást tett Afrikában útjai közül azonban csak a harmadik járt
1900— 1901-ig nagyobb tudományos eredménynyel, amikor HoltermüUer és Hilgert társaságában fképen Abesszin iát tanulmányozta s különöeen a DK.-i abesszíniai tavak ós állatvUáguk
ismeretét gyarapította s kutatásait a Zeitschrift
der Gesellschaft für Erdkunde zu BerUn folyóiratban (1904) közzétette. Ezenkívül több földrajzi és madár ászati értekezése jelent meg.
Erlánszirt, szívós, világos zöldesszürke szilánkosan tör kzet. Ijényeges elegyrészei színtelen piroxén, fóldpát, kevés vezuvián, titánitcsillámok, néha zoizit és fluorit. Grünstádl és
Orandorf között a Cseh-Szász Érchegységben a
kristályos pala-régióban lelhet.
Érlaoclit (német). Régebben az uralkodó birodalmi grófok címe volt. Az 1829 február 13. szövetségi végzés szerint a régebben közvetlen a birodalom fenhatósága alatt álló (reichsunmittelbar)
most mediatizált grófi családok címe. Azonban
minden német szuverén fejedelem bir íizon joggal,
hogy e predikátumot más kiváló egyéneknek is
;

:

tó-

rájának.
Erlitz, folyó,

1. Adler.
Erlitz-hegység, l. Cseh hegytaraj.
Erikönig, téves német Mfejezés az elfek királyának megjelölésére, amelyet Herder a dán
ellerkonge (a. m. elverkonge t. i. elfek királya)
félreértésével alkotott. Goe&e Brlkönig c. remek
balladája útján polgárjogot nyert a németeknél.

Magyarra Törpe-, Rém-

v. Viili-királyra fordítot-

ták e nevet.
Erlon, d\ gróf, 1. Di-ouet d'Erlon.
Érlökés, 1. Érverés.

Erman,

1. Adolf, német egyiptológus, E. 2.
Berlinben 1854 október 31. A berlini
egyetemen az egyiptológia tanára és 1885 óta a
Berlinben levöklr. muzeumok egyiptomi osztályának igazgatója. Nevezetesebb müvei: Die
Pluralbildung des Ágyptischen (Leipzig 1878);
Neuágyptische Gramraatik (u. o. 1880); Agypten und ágyptisches Lében im Altertum (Tübingen, 1885—87, 2 köt.); Ágypt. Grammatik (2.
Aufi. 1902) Die Sprache des Papyrus Westcar
(Göttingen 1889); Die Márchen des Papyrus
Westcar (Berlin 1890) Gesprach eines LebensSeele (u. o. 1896) Die ágypt.
I müden mit seiner
fia,

szül.

;

;

;

Ermanrioh
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1889— 1906-ig szer(u. o., 2. kiad. 1909)
kesztette B. a Zeitsciirift für agypt. Sprache und
ReUgion

;

német vámegylet államai között jött létre. Bzen
szerzdésben súlyegység gyanánt a vámfontezüs-

Altertmnskunde c. folyóiratot, még pedig 1893-ig töt (500 gr.) fogadták el. Még fontosabb az 1865
Brugsch H., a következ 3 év alatt Steindorflf dec. 23-iki É., mely a latin érmeszövetség néven
közremködésével.
ismeretes. Bzt a szerzdést Franciaország, Olasz2. E., Georg Adolf, német matematikus és fizi- ország, Belgium és Svájc kötötték, 1868 okt. 8.
kus, szül. Berlinben 1806 máj. 12.,megh. u. o. 1877. pedig Görögország is csatlakozott az unióhoz. Az
júl. 12., E. 3. fia. Berlinben kezdte meg természet- unió célja volt a frankértéket az arany- és ezüsttudományi tanulmányait, késbb Königsbergben érték 1 15Vj arányában biztosítani és fenntartani.
folytatta. 1828-ban nagy utazást kezdett meg. A szerzd államok kötelezettséget vállaltak az
Szándéka az volt, hogy körülutazza a Földet, hogy iránt, hogy az arany- és ezüst-érméket hasonló
a Föld egész kerülete számára lehetleg pontos teljes és tiszta súlyban verik és azokat nyilvános
.magnetikai meghatározásokat nyerjen. Meghatá- pénztáraik kölcsönösen elfogadják. A váltópénzek
rozásai különösen azért nevezetesek, mert Gauss kölcsönös elfogadásának kötelezettsége azonban
ezekre alapította elször fóldmágnességi elméletét. csak 100 frankig terjed. Szabályozták a folyó- és
:

1845— 1848-ig Petersennel a saját mérései alap- váltópénzek finomsági tartalmát, eltérési hányaján a Gauss-fóle fóldmágnességi elméletnek meg- dát, átmérjét,forgalmi súlyát. Kimondották, hogy
felel állandókat számította. Még pontosabb ered- váltópénz gyanánt csak öt frankos darabokon alul
ményeket kapott 1874-iki számításai nyomán. lév érmék használhatók és ezekbl fejenként száMunkái a következk Die Grundlagen der Gauss'- mítva 6 fr.-nál többet egy állam sem verethet. 1878
schen Theorie Die Brscheinimgen des Brdmag- nov. 5. Monaco is az unióba lépett. Az eredeti szernetismus im Jahr 1829 (Petersennel, Berlin 1874). zdést az idk folyamán, így nevezetesen 1885.,
3. E, íaul, német fizikus, szül. 1764 febr. 29.
1893., 1897., 1902. évben az egyes államok különBerlinben, megh. u. o. 1851 okt. 11. Legnagyobb leges viszonyaira és kívánalmaira való tekintettel
munkásságot az elektromosság és mágnesség te- módosították, illetleg kiegészítették. Hasonló
rén fejtett ki, de az optikával és fiziológiával is érmerendszere van Spanyolországnak, Bulgáriáfoglalkozott. E. a galván-láncnak új elméletét ál- nak, Romániának, Szerbiának ós a legtöbb déllította fel, mely az érintkezési elmélettel áll egy amerikai államnak. Uniót alkotnak továbbá Dánia,
Svédország, Norvégia (ez az ú. n. skandináv érmealapon.
ÉTmairirich(ErmenncLErmrich,Errnunarich upió), valamint Ausztria és Magyarország. L. még
stb., az angol-szászoknál Eormanric, a skandiná- Ermeügy.
voknál Jormunrecr és Ermenrekr), a német hsÉrmeertekezletek (ném. Münzkonferenzen).
mondában a Dél-Olaszországban lakó keleti gótok Az érmeértekezletek kétfélék 1. olyanok, melyekkirálya és Róma ura, aki egyik ftanácsosának, nek célja két V. több állam között órmeszövetsóg
Sibichnek (északon Bikki a neve) szép nejét meg- létesítése 2. olyanok, melyek érmeszövetségben
becstelenlti, mire a megsértett férj bosszúból meg- lév államok által az idrl-idre felmerül kérsemmisíti B. egész házát. Alaptalan rágalmakkal dések, vagy az érmeszövetség meghosszabbítása
és gyanúsításokkal ugyanis ráveszi a zsarnok ki- iránt tartatnak. Az elsk sorába tartozik különörályt, hogy mindhárom fiát kivégeztesse, st még sen az, melyet Parisban 1867. tartottak nemzetközi
testvérének, Harlungnak fiait (a Harlungokat) is pénzrendszer létesítése végett. A második csofelakasztatja és egy másik testvérének fiát. Berni portba tartoznak a latin pénzunióhoz tartozó állaDetrét is megakarja öhii, de ennek sikerül Hun- mok több Ízben tartott értekezletei. L. Érmeegyezországba menekülnie. Btzel király segélyével mény.
Detre (l. o.) azután Ravenna mellett nagy csatáErmefém, az a fém, melybl az érmek készítban legyzi és megöli a királyt és gonosz taná- tetnek, ilyenek arany, ezüst, platina, nikkel, réz
csosát. B. halálát tárgyalja a Konic Brmenrlkes bronz stb.
dOtc, nibelungi szakokban írt alnémet eposz, meÉrmeiiog (pénzjog) alatt azt a hatalmat értjük
lyet Goedeke (1851) és Hagen (1855) adtak ki. A mely kiterjed az órmeügy szabályozására és az
mondai E. történeti alapja Hermanrich (1. o.), a érmek veretesére. Az É. manapság már csak az
gótok nagy királya, aki a hunok betörésekor 375. államot illeti. Hazánkban a pénzver intézet renmaga vetett véget életének. V. ö. Heinzel, Über deleti úton megállapított díj ellenében magánodie ostgotische Heldensage (1889)
Boer R. C, sok számára is készít valutapénzt képez aranyDie Sagen von B. u. Dietrich von Bern (Halle érmeket.
Érmek (1. a képmellékletet). A három legelter1910).
jedtebb fémben, az aranyban, ezüstben ós rézben,
Érme, 1. Érmek és Ermeügy.
Érmeegyezmény, érmeszerzdés, több állam- illetleg különösen a két els, ú. n. nemes fémben
nak az érmeügy egyöntet szabályozását célzó találták meg az emberek azokat az anyagokat,
szerzdéses megállapodása. Rendesen magában melyek értékmérül legalkalmasabbak, mert kis
foglalja az egységes pénzlábra, a pénzverésre, a darabban is aránylag nagy értéket képviseltek.
váltópénz mennyiségére, a vert érmék kölcsönös Hogy mikor kezdték az els érmeket készíteni, bielfogadására vonatkozó határozmányokat. Ilyen zonytalan. Herodotos a lidiaiaknak tulajdonítja a
egyezményekkel már a középkori fels-itáliai és legels É.-et, míg mások szerint Pheidon, Argos
a német államoknál találkozunk. Nagyobb jelen- királya (Kr. e. 700 táján) Eginában verette volna
tségre tettek szert a XIX. sz.-ban. Ilyen az elsket. Mindössze csak annyi bizonyos, hogy
pl. az 1857 jan. 24-iki bécsi É., mely egyfell nem a legrégibb kultumépeknek, t. i. az egyiptoAusztria és Liechtenstein hercegség másfell a miak, babilóniaiak és feniciaiaknak, hanem a gö.
:

;

:

;

:

;
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az É. feltalálásá-

—

Érmelc

áUítást mutatják a hátilapon is.

mint az ellapon.

Ezeket bevert É.-eknek, nwmí itktmíí hívják. A bénak di,csóségét.
Az É. formája az egész ókorban kerek, néha to- lyeg alakját javarészben az állatvilágból vették.
jásdad, st a legrégiebbek majdnem golyóalakuak. Némelyik oly áUandó, hogy szinte címerré válik,
Klvételkép találunk öntött rudakat is, különösen mint p. 0. a tekns béka az eginai érmeken. A
a rómaiaknál. Dyenek a hazánkban Erdélyben. nagy görög ú. n. numí incusí közt már találunk
Krászna község határában lelt bélyeges aranyru- isten- és emberalakokat, st csoportokat is, késbb
dak is. Ezek rendesen az as többszörösének érté- mindig változatosabbak és gazdagabbakká válnak
kével bimak. Vannak továbbá a római aes grave- ez elállítások. Az istenségfejek rendesen az elnak különféle elállításai is, többek közt elfordul lapon foglalnak helyet s csak Nagy Sándor utódai

kehelyformában is nevezetesek továbbá azon indbaktriai ezüst és réz É., melyeket Nagy Sándor
középutódai négyszegletes formában verettek.
;

alatt kertiig a fejedelmek

arcképe az elbbiek he-

Ez É.-en néha az éremvés neve is elforA
dul. Ezen felül találunk a feliratokban évszámkorban általában kerek formájúak Svájcban egy jelzéseket is, melyeket azonban mind át kell elébb
darabig négyszegletes lemezpénzeket vertek. Kü- számítani.
lyébe.

;

lönös említést érdemelnek az ú. n. nummi serrati,
melyeknek széle fnrészformában ki volt csipkézve.
Az ujabb korban is elfordulnak négy- és többszegletü É.. melyeket csegdy-nek hivunk (Küppe). Ez
a forma különösen aiz ú. n. szukség-É.nél (1. o.)

nyer alkalmazást s különösen a XVU. sz. emlékA kerek forma nevezetesebb eltéréseiül
tekintendk az ú. n. szivárványiálacskák és az
ú. n. sn/pfudi, vagyis sekély, korek tálalakú É.,
milyenek különösen a bizánci császárság érmei
közt, továbbá néha a normann É. közt fordulnak
el. Végül megemlítést érdemelnek az ú. n. lemez
pénzek, vagyis bradeáták, melyeknek kivételével
általános szabály az, hogy az É. mindkét lapjuérmeinél.

kon veretet viselnek.

Az É.-et u.i. szabály szerint verik s csak kivételképen öntik.Kiváló érdekkel bimak a barbár népektól.névszerint a keltáktól reánk maradt éremöntminták, melyekben részint makedoniai Pülöp és
Nagy Sándor, részint a római érmeket utánzó érmeiket, az u. n. barbár É.-et öntötték. Dy minta
hazánkban is elfordult, különösen a dunántúli
részekben.

Az B.-et antik, középkori és újabbkoriakra
szokás idrend szerint osztani. Az antik É.-et
ismét görög és római B.-re osztják. A görög É.-et
a legrégibb idben oly finomságban verték, amilyenben csak elállíthatták (az arany dareikost
0-970) s egyáltalán nem adtak hozzájok semmi
szándékos nemtelen fémkeveréket Kivétel e tekintetben csak az elektron érmek (1- Elektron)
voltak

A rómaiak csak a Kr. e. IV. sz.-han adtak elbbi
pénzüknek, a nyers réznek (aes rude) állami pénzformát. Pénzegységük volt az as, melyet 12 unciá-ra osztottak. I-el jelölték az oí-t, S-el a semist,
vagyis V; a*-t, a többi részeket pedig annyi gömbbel jelölték, amennyi unciát tartalmaztak. Valamennyinek általános jegye volt a hátüapra alkalmazott hajóorr. Az ellapon egy istenfej foglalt
helyet. Rómában Kr. e. 268-ban kezdtek ezüst
pénzt verni és pedig dénárokat körülbelül a régi
drachmával egyenl értékben 72 drbot egy fontból (4:"55 g. súlyban) 10 és pedig redukált trientaUs as értékben s ezért X-ol jelölték. Ennek fele
volt a quinár (öt as), ennek jele V; negyedrésze
a sestertíus (2*/, dénár), ennek jele nS. Vereté
volt az ellapon Roma allegorizált feje sisakosán, a hátilapon a Dioskurok. Arany É.-et csak
Kr. e. 217-ben kezdtek vemL A legrégibb aranyok 60. 40 és 20 sestertíus értékben verettek.
Eloldalukon Mars feje s ennek háta mögött
az értékjelzés, a hátioldalon a villámcsóva felett
álló sassal és ROMA felirattal, mely a római
népet, vagyis a veret államhatalmat jelentette.
Ezeknek veretein núndig rajta van SC (Senatus
Consulto). Ezek az éremveretk vetnek aztán
véget az ezüst É. egjrformaságának. Eleinte címerüket, aztán megrövidített nevüket teszik az É.-re,
Kr. e. 150-tl kezdve aztán egészen szabadon választják a formát is és családjukra vonatkozó
valamely eseményt örökítenek meg rajtuk s egész
nevüket reáverik. Mvészi tekintetben messze
áUanak az ú. n. görögök mögött. Technikai szempontból kiemelendk azon E.-ek. melyeknek magja
bronz s vastag ezüst borítékkal van behúzva
(subaerati). A tnlajdonképeni császári É. csak
Augustussal kezddnek. Augustus az arany és
ezüst É. veretése jogát magának tartotta fenn,
míg a réz, illetleg bronz É. veretesét a tanácsnak engedte át A császári É. ellapjukon a császár nevét és babérkoszorus vagy koronás fejét
és címeit mutatják. Ahátilapon a leigváltozatosabb

A görög É. közül a vert ezüst É.. a tetradrachmon, 25—30 mm. átmérj. A görög arany É.
kisebbek, mint az ezüstök. Közönséges nagyságukat Nagy Sándor arany statér-e képviseli, mely
súlyra nézve az ezüst didrachmonnal egyezik.
A görög érmek átlagos nagysága a borsó- és
tallémagyság közt váltakozik, azonban sokkal
vastagabbak, mint mai érmeink. Ritkán van rajtuk Írott értékjelzés. A legrégibb É.-et csak egy
bélyeggel verték. A nyers fémdarabot az ülln elállításokat teláljuk, melyek majd középületelév négyszegletes csapra tévén, ráverték a ket, majd történelmi eseményeket v. a császár
bélyeget az ellapjára, miáltal az üllnek a háti- valamely kiváló tettét stb. tartalmazzák. Néróig a
lapra benyomódó négyszegletes csapja egy be- dénárt és a sokkal ritkább quinárt ép úgy mint a
ütött négyszöget, az úgynevezett quadraium in- köztársasági korban minden szándékos nemtelen
cusiim-ot hozta létre. A nagy görög városok fémvegyíték nélkül 99 98 százalék finomságmindjárt kezdetben két bélyeggel verték érmei- ban verték és pedig egy fontból 84-et Nero alatt
ket, még pedig az ellapon domborúan, a háti- nemcsak hogy
10*/o nemtelen fémet kevertek a
lapon bemélyítve és pedig ugy, hogy bár sok- nyersfémbe, de mé^ egy fontból 96 darabot is
szor némi változtatásokkal, de ugyanazt az elö- vertek. Traján alatt verettek legelször azon
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magasabb dombormüben dolgozott É.,
melyek nagyságra nézve a sestertiust felülmúlták s melyek valószínleg ajándéktárgyak voltak s az éremtudósok medaülon-okaak nevezik.
Postumus után a római B. rendkívül alá szállanak mind mvészi, mind bels érték tekintetében.
M. Aurelianus hiába kísérletté meg, hogy rendet
vészi és

csináljon e tekintetben, ez csak Diocletianusnak
sikerült, ki ismét jó ezüstbl verette érmeit és
pedig egy fontból 96-ot, mint Nero. Nagy Constantin ismét egy új fajta arany érmet, a Solidiist
hozza be, melybl 72 darab megy egy fontra s mely
aztán századokon keresztül lényegesen alig változva veretik. Emellett ezüst É.-et is vernek
ugyamly súlyviszonyban, azaz Vjj ezüst
Viooo
arany font súlyban. 11. Constantius óta vertek még
egy kisebb fajta ezüst pénzt is 2*3 gramm súlyban
Vj4 solidus értékben Süiquia név alatt. A nyugat-

=

római birodalom vége felé találkozunk Ricimer-nek, a germán helytartónak monogrammját
visel É.-kel, valamint Odoakemek, Itália királyának érmeivel, mely utóbbiaknak ellapján a
Mrály feje és neve, hátilapján monogrammja és
Ravenna van verve. Ezen É.-et köveRV
tik a nyugati gótok és vandálok érmei. Arany É.-t
csak a császár nevével és képével vertek. A vandaloktól nem ismerünk hasonló arany É.-et, de
ezüst és réz É. tlök is maradtak reánk, melyeken szintén királyaik nevét és képét találjuk s
melyek 100, 50 és 25 egységet tartalmazó darabokban verettek, s ezeken sokszor Karthágó nevét
és képét látjuk, továbbá 42, 21 és 12 egységet
tartalmazó darabokban is.

=

A bizánci É. vagyis a keletrómai császárságból kifejlett görög császárság érmei megtartják a római pénzlábat s kezdetben a formát is. Az
ezüst É. azonban mind ritkábbá válnak, míg a réz
mind gyakoribbá lesz és a császár szemben álló
mellképe helyett annak áUó, vagy ül alakjait
találjuk. Legtöbbször rajtuk van az értékjelzés is,
továbbá az évszám és a verhely. A VIII. sz. vége
felé kerül ez É.-re a görög (sokszor latinnal vegyes) felirat és a megváltó alakja a IX. sz.-ban
5— 6-soros felirat jön az É. hátlapjára az évszám
és értékjegyek helyére s végre szokássá váUk az
eloldalra a császár egész alakját (gyakran a boldogságos szz által megáldva), a hátüapra az üdvözítt (trónon v. mellképben) tenni rá.
A középkor államai eleinte a nagyszámban
rendelkezésükre áUó római É.-et használták s
csak lassanként mentek át önálló éremverésre.
Eleinte aranyat nem vertek, ez a jog egyelre a
bizánci császárok eljoga maradt, kiknek solidusai
forogtak egész Európában mint aranypénz. Saját
neve alatt aranyérmet elször a frank Theodebert (Kr. u. 534—547) s aztán a nyugati gót
Leovigild (Kr. u. 573—586) veretett. A frank
királyságban a Meroving dinasztia végéig (572),
a nyugati gót birodalomban (Spanyolország) az
arabok beözönléséig (711) s Itáliában alongobard
uralom végéig (744) arany valuta volt. Ettl
kezdve mindenütt az ezüst értékre tértek át.
Kr. u. körülbelül 1000 évvel az éremverés már csaknem általános, kivéve a mai Németország keleti,
akkor még pogány részét és Oroszországot, hol a
XII. sz.-nál is jóval késbb kezddik az éremve;

Oroszországon kívül úgyszólván egész Európára nézve Nagy Károly érmelési rendelete volt
irányadó, melynek egy font ezüst volt az alapja.
Az els századokban csak dénárokat s igen ritkán ennek felét, az obolusokat verték. A kisebb
É.-et gyakran oly módon állították el, hogy a nagyobb darabokat szétvagdalták. A sillinget legelbb a XIII. sz.-ban verték, és pedig Franciaországban grossus denarim (gros Toumois), tehát
garas név alatt, 1300. Csehországban verték ezeket s innen terjedtek el egész Burópába.Réz É. csak
a XV. sz.-ban lépnek fel Németalföldön. Kivétel
e tekintetben azonban Spanyolország, Portugália
és hazánk, hol IV. Béla a tatárjárás után egy
ideig réz É.-et veretett. Az arany a középkorban
nem szokásos éremanyag s csak 1252-tl kezdve
vertek ismét arany É.-et Firenzében, az ú. n. fiorés.

rino íí'oro-kat, melyek rövid id alatt elterjedtek
egész Európában.
Az újabb Jíor ismét új ezüst É.-et vezet be, melyek mind nagy darabok, így Itáliában a tesúmoky
Franciaországban o. frankok, Németországban pedig a tallérok. Felirataik latinok, kivéve az oros*
és némely délszláv É.-et, továbbá a spanyol uralkodók által arab alattvalóik s az arab kereskedelem számára vert É.-et. Van ezeken kívül egykett német, francia, héber, angolszász, Svéd- ós

Norvógországban, Angolországban és Dániában
runás, st arab felirattal is, valamint hazánkban.
IV. Béla ú. n. tatárpénzei mongol betkkel. Körülbelül a XIII. sz.-ban, persze hol korábban, hol késbben fejlik ki a harátirás az É.-en is, melyeknek feliratai nem mindig haladnak íjairól
jobbra, hanem megfordítva is, s ezt a köriratok
olvasásánál figyelembe kell venni, valamint az e
korban nagyon szokásos rövidítéseket is. A fejedelmek neveit rendesen anélkül találjuk a középkori É.-en,

hogy jelezve

lenne,

hogy az

illet

hányadik azon a néven. Ennek megjelölése egészen kési szokás. Az évszámok is késn lépnek
fel. Az éremveret nevén kívül az éremverés he-

van tüntetve.
Hazánkba az É.-eket szintén a kereszténység,

lye is fel

tehát Szt. István hozta be. Els érmeink nem nagyon díszesek, de nagyon tiszta veretüek. Mindkét
lapjukon kereszt van. Az ellapon a király neve,
hátlapjukon pedig a pénz verhelyet, v. az országot
jelent felirat. Salamon alatt a király álló alakjav.
mellképe kerül az ellapra. Géza érmein elször
megnevezve:
mint nagyvezért látjuk
(Dux magnus), késbb mint királyt
ÖEVCA RBX. Szent László alatt az É. veretel
változatosabbá lesznek, de egyúttal éppen mert
igen vékonyak, ennélfogva hátlapi veretük értelmetlenné kezd válni. Utódja Kálmán alatt az É.
jelentékenyen apróbbakká lesznek s felirataik is
nagyon gyarlók. Még silányabbak a XII. sz.-beU
érmeink és pedig úgy finomságtartalom, mint
forma tekintetében. III. Béla érmein látunk némi
javulást e tekintetben. Egy-két kis dénáron neve
is rajta van. Körülbelül ez idben lépnek fel érmeink közt kisebb (13 mm. átmérj) brakteátok

t

DÜX

MVONAS

isB-R vagy BALARAX

felirattal. Imre érmei
egy fajon kívül mind némák, azaz felirat nélküliek. 11. Endre alatt gazdagon fejldnek ki éremformáink (s egyúttal jobbak is), jóllehet a némák
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még mindig

többségben vannak. Mellképek, épübárány stb. féle jelvények jelennek
meg. IV. Béla éremvési ismét írástudók és
vészek lehettek, mert érmein ismét szép és tiszta
feliratokat és változatos és csinos kivitel éremképeket találunk. Sajátságosak, bár éppen nem
szépek azon rézérmek, melyeket IV. István arab
érmek után veretett s melyeknek eloldalán az
és V. István trónon ül képe REX BÉLA
EEX SCS felirattal, háti oldalán pedig a boldogságos Szz, ölében a kisded Jézussal trónon
ülve s e felirat SANCTA MARL\ látiiat, továbbá az ugyanilyen Ízlésben, de mongol felirattal vert érmek. Mindkét faja az akkor divatos
letek, húsvéti

m-

—

Ermenonville

a ment érméktl. A számadási idszak végén a
készletet a menet-oldalra írjuk, megállapítván
annak napi értékét is. A számlán mutatkozó
egyenleg érmék adásvételébl elért eredmény,
mely nyereség, ha az egyenleg a tartozik, veszteség, ha a követei-oldalra kerül.

Érmekopás, 1. Ermeüffj/.
Ermeland (Ermland, Varrnia), terület Königsberg és Allenstetn K.-i porosz kormányzó ker.-ben;

Braunsberg, Heilsberg. Rössel és Allenstein járásokat foglalja magában. Területe 4250 km", (i9io)
214,901 lak., kik legnagyobbrészt katolikusok. B.
kevésbbé termékeny, mint Keleti Poroszország tartományainak nagyobb része D.-en számos tó és
bizánci É. Ízlésében készült. Körülbelül ez idö- erdség környékezi. A lakosok leginkább állattetájt lépnek fel kifejezettebben a féldenárok, v. nyésztéssel, lentermeléssel, pamutgyártással és
obolusok is. Róbert Károllyal kezddnek egyrészt kenderszövéssel foglalkoznak. Legnagyobb részük
a garasok (elöoldalon a király trónon; háti- sajáts^os alnémet dialektust beszél, a déli vidéa
oldalon eONOR REGIS IVDICrV DILIGIT, cí- ken a lengyel nyelv használatos. Eredetileg
mer stb.) másrészt a flórenci mintára vert ara- régi Poroszország 11 tartományának volt egyike,
nyok, melyek nálunk még utána is igen soká oly melyet IV. Ince pápa 1249. püspökséggé tett>.
törvényes fémtartalomban verettek, hogy vüág- Késbb több híres püspöke volt, ilyenek Aeneas
forgalmi É.-ké váltak. Kisebb ezüstérmei, melyek Silvius Piccolomini, Báthory Endre erdélyi fejeközül ki kell emehü a budaiakat (LIBERTÁS delem és bíboros 1589— 99-ig, Hosius, Dantiscus,
BUDENSIS és MONETA BÜDE feliratokkal) Bromer. Ma Ls van E.-i püspökség, melynek széksokkal önáUóbb és változatosabb ízlést mutatnak helye Frauenburgban van de csak a székes kápés sok bennük a heraldikai elem. I. Lajos változ- talan van itt, a püspök Heüsbergben székel. A
tatja magyarosra aranyaink formáját, amennyi- frauenbergi székesegyházban egy magyar ereben egyrészt az elóoldalra a magyar címert, a det zománcos kelyhet riznek, melyet Cronon
hátioldalra Szt. László alakját teszi rá, mely az- Márton krakói kanonok, késbb B. püspöke vitt
tán a XVI. sz. végéig rajtuk marad. A bold. szü- magával Frauenburgba 1579. A m^sérült kelyzet, karján a gyermekkel, legelbb I. Mátyás ér- het alighanem Hans Syniler üngarus (Joannes
mein találjuk, ki rengeteg mennyiségben veretett, Hungarus) javította ki. V. ö. Kolberg, Beitrage
még pedig igen jó arany és ezüst É.-et. A középkor zur Gesch. des Kardinals u. Bischofs v. B. Andr.
végét jelzik I. Ulászló tallérjai, az elsk léSS-böl, Báthory (Braunsberg 1911).
gyakoriabban 1506-tól kezdve. A társországok,
Érmellék, a félig elhalt Ér folyóra dülö halnevezetesen Szlavónia és Dalmácia részére is ve- mok lejtsége, amelyen kitn bor terem. A Nyírrettek királyaink É.-et; ezek az úgynevezett ség homokbuckás magaslata s az erdélyi felvidéksziavon dénárok, melyeken: MONETA REGIS nek fokozatosan lealacsonyodó halmai közt szél^,
vagy DÜCIS
P SCLAVONIA feUratot, és a kis esés, ingoványos völgy húzódik végig, amenyestet találjuk az el-, s egy ketts keresztet lyen a ma rendkívül csekélyviz Ér kanyarog
a hátioldalon, melynek szárai alatt két egymás- végig. Hajdan nagy folyó volt ez, talán a Kraszna
nak szemközt fordult koronás
van ; a sziavon vizét is vitte 8 ma kihalt. A D.-rl hozzásimuló
obolusokon REX v.
SCLAVONIE felirat halmok harmadkori homok- és agyaglejti sürö
van. A mohácsi vész után az erdélyi fejedelmek népessógüek s néhány nagyobb község Tasnád,
által veretett É.-et erdélyi É.-nek nevezzük s Szódemeter, Székelyhíd, Bihardiószeg stb. soraezek kezddnek I. Ferdinánddal, kinek számára koznak a lábánál. A terület Bihar és Szilágy várErdélyt Castaldo 1551. foglalta el, és végzdnek megyékre terjed.
V. Ferdinánddal 1848., mikor az Erdéllyel való
Ermelléki bor.
zamatn asztali és peunió kimondatott. _jzen É. forma tekintetében csenyebor, mely fleg a bakator-szöllö külön szükét csoportra oszthatók. Az egyik csoport a nem- retelése által nyeretik, csakhogy 5—10 évig is elzeti fejedelmek érmeit tartalmazza ez formájá- tart, míg zamata teljesen kifejldik. Az ermelban magyaros, itt-ott lengyeles a másik a Habs- léki asztali borok szllfajtája az erdei v. fehér
burghází fejedelmekét tartalmazza s ez itt is, ép bakar, van azután bennük jardovány, olasz rizúgy, mint a tulajdonképení Magyarországon, csak ling, mézes fehér, stb. Hegyei az Ér és Bereta címerek és feliratok tekintetében különbözik a tyó között fekszenek. Erdélyben is van Fels-Éírnémet államok érmeitl. Ez utóbbiak közt arány- mellék, szintén az Ér vize mellett, ez is bakatorlag még legtöbb magyarosságra való törekvést boráról volt híres. L. még Bakator.
II. Mát>'ás és Mária Terézia érmein találunk. L.
Érmének, kaza-székhely Adana török-klsmég Érmeügyázsiai vilajetben, Kilikiában a Gökszú fels folyása
Érmék könyve, segédkön3rv, mely a külföldi mentén, erds hegyvidéken, szép kertekkel,4-5000
és a belföldi kereskedelmi pénzek nyilvántartá- lak. Elgy folyómenti és egy hegytetn fekv részsára szolgál. Minden éremnem külön számlát kap. bl áll. Elébbi helyén állott a régi GermanicopoE könyvben nyilvántartjuk a darabszámot, illet- lis, melybl néhány sziklasír máig fennmaradt
leg a külföldi értéket, az árfolyam-értéket, a
ErmenonTÍlle, falu Oise francia départementbelföldi összeget és elkülönítjük a jött érméket ben a Nonette egyik mellékvizénél, az B.-i erd
;

K

;

;

,
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454 lak. 1778-ban itt lakott és itt is
kastély elpusztult, de a
halt meg Rousseau.
park, melyben Rousseau hamvai pihentek, ma is

ban. Az arany- és ezüstérmék kopása csekélyebb,
ha rézötvözettel vegyítve, mintha tisztán állíttat-

megvan.
Ermenrich, 1. Ermanrich.
Erment, 1. Armant.
Ermény (azeltt Germán), kisk. Temes vm.
verseczi j.-ban, (1910) 664 oláh lak.
u. p. és u. t.
Nagyzsám,
Énnesúly, 1. Érmeiigy.
Érmeszerzdés, 1. Érmeegyezmény.
Érmetechnika, 1. Pénzverés.
Érmetörvény, ]. Érm^ügy.
.
Érmetszés, 1. Érvágás.
Érmeügy. Érme oly vert v. öntött ércdarab,
amely anyagánál, törvényileg meghatározott alak-

és a

mellett, (1901)

A

:

;

jánál, súlyánál és értékénél fogva a közforgalomban általános értékmér. Addig, míg az egyes
ércdarabok súlyát, finomságát és értékét minden

alkalommal méréssel kellett megállapítani, a forgalom tökéletlen és nehézkes volt. Nagyobb lendületet adott a forgalomnak az ércdarabok hatósági kibocsátása, ami a fémek értékének mérleggel való megállapítását fölöslegessé tette. Régebben különböz testületek, st magánosok is készítettek érméket, ma azonban ez a jog már kizárólag az államot illeti. Az állam törvényben határozza meg érmerendszerét és fontosabb részleteit;
ez a törvény az ú. n. érmetörvény. Az órmetörvény egyik legfontosabb rendelkezése az érmesúly megállapítása, mely az érmerendszer ós a
pénzverés alapjául szolgál. Régebben nem a közönséges súlyrendszer bi vett valamely súly, hanem erre a célra külön megállapított súly volt az
érmerendszer alapja, pl. a troyfont, a kölni márka
stb. A német érmetörvény a vámfontot, Franciaország, a latin unió, hazánk és Ausztria a kilogrammot fogadta el érmerendszere alapjául. A
pénzegység a pénzverés és a forgalom szempontjából ad egységet és többnyire ez után nevezik el
az egész pénzrendszert. Eszerint pénzegység
Franciaországban a frank, a skandináv unió államaiban és monarchiánkban a korona, Angliában a font sterüng, Oroszországban a rubel, a
Németbirodalom államaiban a márka, az Egyesült-Államokban a dollár stb. Fpénzdarab a
pénzegység bizonyos többszöröse, mely az érmék
ftipusának tekinthet ilyen pl. hazánkban a tízkoronás, a Németbirodalomban a tízmárkás arany.
A gyakorlatban azonban a fpénzdarab megegyezik a pénzegysóggel. A pénzláb alatt a súlyegység
és a pénzegység közti arány értend, vagyis ebbl tudjuk meg, hogy a súlyegységbl hány pénzegység verend. Hazánkban a korona-pénzláb
szerint egy kilogramm ötvözött aranyra 2952 korona és egy kilogramm finom aranyra 3280 korona esik. A pénzláb útján könnyen megállapíthatjuk a hazai és a külföldi érmék értékarányát,
relációját. így egy kgr. finom aranyból készül
Franciaországban 3444*44 frank, Hollandiában
1653'44 forint, a Németbirodalomban 2790 márka,
Angliában 1365-68 sovereign, vagyis 3280 korona
egyenl az itt felsorolt külföldi pénzértékekkel.
A pénzláb könnyú, ha a súlyegységbl aránylag
sok pénzegység készül, ellenkez esetben nehéz,
így fentiek szerint nehéz a pénzláb Angolország;

nak el. A vegyülék neve

nem nemesérc

ötvény. A nemesére
közti arány az ötvözetben

adja a finomságot. Nálunk az aranyérmék 900
ezredrész arany és 100 ezredrész rezet tartalmazó
ötvözetbl készülnek, az ezüstérmék pedig 835
ezredrész ezüstöt és 165 ezredrész rezet tartalmaznak. Nyerssúly alatt értjük az érme teljes
súlyát, pl. a 20 koronás aranyérmének nyers súlya
6-775067 g., a 10 koronásó ennek a fele. Az ezüst
egykoronás súlya 5 g. Tiszta v. finom súly (szinsúly, magsúly) jelenti az érme nemesérc tartalmát. A finom súlyt megkapjuk, ha az érme egész
súlyából a nem nemes érc (réz) súlyát levonjuk.
A 20 koronásnak tisztasúlya 609756 gr. Minthogy az érmék készítésénél a törvény által megkövetelt súlyt minden esetben elérni nem lehet,
a törvény megszabja a megengedhet eltérést,
melynek határáig az érmék a törvényes súlytól
eltérhetnek. Ez az eltérés (remedium, tolerance).
A legtöbb állam két ezredrészt enged a súlyban,
egy ezredrészt a finomságban eltérés gyanánt.
Nálunk is Uyen az eltérés az aranyérméknél, míg
az ezüstérméknél három ezred a finomságban,
tíz ezred a súlyban.
Az érmék a forgalomban kopásnak, tehát értékcsökkenésnek vannak kitéve. Az a súly, melyen
alul az érmék a forgalomban nem hagyhatók, a
forgalmi súly ; az érméket ezen alul az áUam
visszavonja. A magyar, valamint a német érmetörvény szerint az érme minden fizetésnél még
teljes súlyúnak veend, ha a rendes használat következtében 5 ezredrésznél többet nem koptak. A
20 koronás nyers súlya 6-775067 g. lévén, forgalmi súlya 6-74 grammot tesz. A forgalmi súlyt
már el nem ér érméket azonban az állami pénztárak teljes névértékben kötelesek beváltani. Az
ilyen érméket átveretés céljából a pénzverdébe
szálUljják, Nem természetes kopás, hanem rongálás V, sérülés következtében súlyavesztett érmék bevonásánál az állampénztárak csak a finomsági tartalmuknak megfelel ércértéket térítik
meg. A forgalmi súlyt el nem ér érmék bevonása
és újakkal való pótlása az 1892, XVII. törvényünk
értelmében kötelez. A latin unió államai közpénztáraiknál az oly arany- és ezüstérméket nem
fogadják el, melynek súlya kopás folytán VíJUötleg l^/o-kal szállt a megengedett súly alá. A
szerzd államok 1897. év óta az ily kopott érméket átverni tartoznak. Az angol 1889. évi érmetörvény a kopott érmék beváltását és újraveretését szintén kötelezvé tette.
Az állam az általa magánosok számlájára vert
érmék díjszabása alapján részben fedezi a veretessel járó költségeket. Ez a magánosoktól szedhet díj a pénzverést díj. Magyarország összes
érmeszükségletét a körmöczi pénzver intézet elégíti ki. A pénzverés a teljes érték aranyérmék,
az ezüst öt- és egykoronások s a nikkel- és bronzváltópénz készítésére oszlik. Az aranynemüek
beváltásakor magánosok a finom aranynak kilogrammja után külön 6 korona verési díjat tartoznak fizetni. Az osztrák-magyar bank díjkedvezményben részesül, mert a finom arany kg.-ja után
csak 4 korona díjat fizet. Angliában nincs pénz-
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verési dlj, a Németbirodalomban egy font aranynál 3 márka, Franciaországban 6 frank 70 centíme, 8 skandináv éremunió területén|V4'','o< iUetöieg 10 koronások veretesénél Vs^/o pénzverési dlj
fizetend.

Az érmeforgalom biztonsága céljából az érmék
külalakját törvény határozza meg. Az érmének
azt a lapját, melyen a fejedelem képe v. az ország
címere van, ellapnak v. képlapnak (avers), azt a
lapját, melyen a pénz értéke áll, hátlapnak (revers)
nevezik. Az érmét a csonkítás ellen óvja a szélirat, vagy valamely mélyített ékítés. A veret az
érme megjelölésére szolgál. Fontos, hogy a veret
az érme értékét, finomságát, a veretes évét adja.
Az érmék nagyságát illetleg megkívántatik,
hogy a forgalomban könnyen kezelhetk legyenek. Túlnagy s ennélfogva alkalmatlan érmék az
ezüst 5 márkások, nálunk az ezüst 5 koronások,
az angol 5 sovereign darab, a japán 20 yen arany,
szintoly célszertlenek az igen kicsinyek, mink
az arany 5 márkások, az 5 frankosok, melyek átmérje 17 milliméter.
Az érméknek háromféle értékük van

:

1.

fém-

találkozunk. A császárság idejében a római érmerendszer nemzetközi jelentséggel bírt, mert sem
a meghódított országok, sem a barbár népek
aranyérméket nem vertek. Az els fejedelem, ki
a római imperátor jogát nem tiszteli és érméket
hoz forgalomba, I. TTteodebert frank király volt
(5.34—548). A középkorban és újkorban az egyes
államok fejei gyakorolják a pénzverést. Ebben az
idben a pénz rosszabbítása és hamisítása napirenden volt, mirl hazánk története is tanúskodik. Kálmán király alatt 127-nél többféle pénzt
bocsátottak ki és 300 év alatt 244 pénznem és
azoknak 1077 változata bocsáttatott forgalomba.
Nagy jelentségre emelkedett a toumoesi pénzláb. A XVII. sz.-tól kezdve kedvezbbre fordultak
a viszonyok, az B.-et szigorúbb szabályok szerint
kezelték. Ausztriában 1740. behozzák a 20-frtos
pénzlábat (egy márka ezüstbl 20 frtot vertek)
ezt késbben Bajorország és a délnémet államok
is elfogadván, konvenciós pénzlábnak nevezték.
Ennek helyét késbb a 24-frtos pénzláb foglalta el.
Poroszország 1750. a Graumann-féle 21-frtos
pénzlábat létesítette, melyet késbb 14 talléros

A

XIX. sz.-tól kezdve
érték, a benne foglalt nemesfémérték szerint ; 2. pénzlábnak neveztek el.
névleges érték, amelyen az állam forgalomba már jobban felismerik az É. nagy fontosságát
hozza ; 3. árfolyam-, piád, tzsdei érték, mely és a közgazdaság követelményeit tekintetbe
keresett érméknél a névleges értéknél nagyobb veszik.
lehet, ellenben annál alacsonyabb nem kedvelt,
A /crfmpén2íM«io államaiban (Belgium, Franciakopott érméknél. Minthogy kis fizetésekre a ne- ország, Olaszország, Svájc és Görögország) aranymesfémekbl alkalmas pénzdarabot kicsiny volta ból s^o/iflo finomságú 100, 50, 20, 10 és 5 frankomiatt készíteni nem lehet, a nem nemes ércekbl sokat, ezüstbl pedig 2, 1, Ví és i,'j frankosokat
készült teljes érték érme pedig nagysága miatt vernek.
frankrendszer szerint kivert érme
alkalmatlan volna, a kisebb forgalom számára Olaszországban líra, Görögországban drachma
fémértéküknél magasabb névérték pénzdarabo- nevet visel, 100 centimere osztatik és 0952 fillér-

A

násokat 50 korona, a nikkelérméket 10 korona, a
bronzérmeket pedig egy korona összegen túl elfogadni. Az ú. n. kereskedelmi érmék kizárólag a
külföld használatára veretnek, de a belföldön fizetési ervel nem bimak. Ilyen pl. a Mária Teréziatallér, mely az afrikai kereskedésben igen kedvelt

felel meg. A skandináv érmeunió (Dánia,
Svédország, Norvégia) a tiszta aranyértéket fogadta el. Egy kg. finom aranyból vernek 124 drb
húszkoronást v. 248 drb tízkoronást. A korona
100 oerere oszlik.
Magyarország érmerendszere az 1892. XVII.
t.-c.-en alapul. Ezen törvény az oszti'ák érték helyébe az aranyórtéket hozta be, melynek pénzegysége a korona. Értékérmék csak az arany 20
és 10-koronások, míg az ezüst 5 és 1 koronások, valamint a nikkel 20- és lO-fiUéresek és a
bronz 2- és l-fiUéresek váltópénz gyanánt veretnek. A pénzverés alapsúlya a kilogramm és ennek
tizedes részei. A valutapénzt képez aranyérmék
'*"/iooo aranyat és *"*/iooo rezet tartalmazó ötvözetbl készülnek. Egy kg. finom aranyból 164
húszkoronást vernek. L. még Pénzötvények.
Magyarország és Ausztria között az érme- és
pénzrendszerre vonatkozólag kötött és hazánkban
az 1892. XVni., valamint 1899. XXXHI. és 1907.
XI. törvénybe foglalt szerzdés értelmében mindkét államion ugyanaz a pénz- és érmerendszer
áll fenn, s a két állam összes érméinek törvényes
forgalma kölcsönösen biztosítva van. Az öt- és
egykoronások, valamint a nikkel- és bronzérmék
kibocsátásának összege a két állam között 30 70

fizetési eszköz.

arányszám szerint

kat hoznak forgalomba. Ezeket nevezzük váltópénzeknek. A váltópénzzel szemben a teljes érték pénzek neve országos vagy forgalmi pénz
(Courantmünze). Bnnek forgalmi képessége teljes,
míg a váltópénz forgalmi képessége korlátolt.
Váltópénz gyanánt szerepelnek nálunk a nikkelés bronzérmék nikkelbl veretnek 20- és 10-filléresek, bronzból 2- és 1-fllléresek. A nikkelérmék
tiszta nikkelbl készülnek egy kg. tiszta nikkelbl
:

:

;

;

250 húszfllléres, illetleg 333 tízflUéres veretend. Nikkelérmék 18 miUió korona erejéig bocsáthatók ki. A bronzérmék ötvözete 95 rész rezet, 4 rész ónt és 1 rész cinket tartalmaz. Az
ötvözet egy kg.-jából 300 drb kétfilléres, illetleg
600 drb egyfllléres veretik. Ezen érmék összege
7*8 millió koronát nem haladhat meg. A közpénztárak az
kel- és

öt- és egykoronásokat korlátlanul, a nikbronzérméket 10 koronáig terjed össze-

el. A magánforgalomban senki
köteles ötkoronásokat 250 korona, egykoro-

gekben fogadják

sem

Tbrténete. Az érme valószínleg Kis- Ázsiából
veszi eredetét és els érme gyaaaánt a pokáai
aranyérme jelentkezett. Mások szerint Pheidon
argosi király lett volna az érme feltalálója. Ró
mában az els vert pénzzel a decemvirek idejében
RévtU iVa^ LM)0cona. VI.

IcöL

nek

:

fél

meg. Mindkét szerzd
pénzverése a másik fél ellenrzésének van
oszlik

alávetve.
irodalom. Soetheer, Litterstnr-Verzeichniss Uber Qeld- und
Histoire monétaíre de notre
; Haapt,
temps, Paris és Berlin 1886 ; Noback, MUni-, Maas- and Qewichtsbach, Leipilg 1877; Mommsen, (}escliichte des rOmi-

MQnswesen, Berlia 1892
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Jevons, öeld- u. Qeldverschen MUnzwesens, Berlin 1860
kehr, Lelpzig 1876 Linderman, Money and legal tender, NewYork 1878 Bergias u. Tellkampf, Qeld u. Bankén, Lelpzig
1859 Lexis, MIinzwesen (Handwörterbuch f. Staatswissenschaften); Norman, Guide to the Worlds monetarysystems, London 1892 W. A. Shaw, The hlstory of carrency 1252—94
2. kiad.
London 1896 E. Bábelen, Notlce sur la monnaie,
;

;

;

;

;

;

Paris 1898.

Érmihályfalva, nagyk. Bihar vm. érmihályfalvai j.-ban, (1910) 6302 magyar lak., a járási szolgabirói hivatal széke, csendörörs, dohánybeváltó
hivatal, takarékpénztár, keresk. és iparbank, hitelbank, népsegélyzö bank, vasúti állomás, posta-,
távíró- és telefonállomás. Lakói jó bort termelnek.
Érmindszent, kisk. Szilágy vm. tasnádi j.-ban,
(1910) 780 oláh és magyar lak., postaügynökség
régi temploma poligon zárású, csúcsíves ablakokkal u. p. és u. t. Érszentkirály.
;

Érmirigyek. így nevezik a kivezet cs nélkíUi mirigyeket, amelyek nagyrészt az érrendszerbizonyos kapcsolatban látszanak lenni. Ilyelép, mellékvese, pajzsmirigy, timusz, hipoflzis, farkcsonti és karotiszmirigy stb. L. Bels
elválasztás, valamint a megfelel címszók alatt.
Ermisch, Hubert, szász történetíró és bibliográfus, szül. Torgauban 1850 jún. 23. E. Drezdában az áUami levéltár re és a Neues Archív für
sachsiche Gesch. szerkesztje. Müvei: Chronik
des Regino; Schlesiens Verhaltníss zu Polen;
ürkundenbuch der Stadt Chemnitz (Leipzig 1879)
Urkdb. d. Stadt Preiberg (u. 0. 1888—91, 3 köt.)
Freiberger Stadtrecht (u. 0. 1889) Sachsisches
Bergrecht des Mittelalters (u. 0. 1887) Studien
zur Geschichte der sáchsísch-böhmischen Bezíehungen 1464-1471 (Dresden 1881) Die Wettiner
und die Landesgeschichte (Leipzig 1900); Die
Dohnasche Fehde (Dresdenl901). A 80-as évek elején Bautzenban (a Kammergewölb-ben) régi oklevelekre bukkant, melyek 11. Lajos magyar király
történetére világot vetnek. Ez az ú. n. B.-lelet.
Ez oklevelek alapján készült ^rras Pál bautzeni
gimn. tanár dolgozata: Regestenbeitrage zur
Gesch. Ludwígs II. von üngarn und Böhmen
(Bautzen 1893).
rel

nek a

;

;

;

Ermland, 1. Ermeland.
Ermo, szent, 1. Erasmus.
Érmozgató idegek (vasomotorikus idegek) és
érmozgató idegrendszer, 1. Érbeidegzés.
Ermrich, 1. Ermamich.
Eme (Emei), az Árpádok korában kedvelt
személynév, mely a görög Irenaeus név délszláv
alakjának, az Irinejnek a magyarosítása. Különösen a fúri osztálynál volt divatban így nevezték
pl. Salamon király egyik tanácsosát és IV. Béla
egyik kedvelt hívét az Ákos nembl (1. Érne 2.),
1269. az Opour nembeli Emey ispán említtetik.
Napjainkban
alakban ismét nagyon el van
terjedve, de nem a görög névvel veszik egynek,
amibl tulajdonkép eredt, hanem a német Ernst
;

Ern
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Ernefiak

Vid megbukott s néhány évig volt
a király els tanácsosa. Nándorfehérvár bevételével (1072) azonban Vid ismét visszajutott a király
kegyeibe. 1073-ban a rokonok még egyszer békét
kötöttek egymással s ekkor Salamon ismét Videt
és E.-et küldte kezesek gyanánt a hercegekhez,
kik azonban visszaküldték ket, mikor német hadak jöttek a király segítségére. A teljes ervel
kitört polgárháborúban kevés befolyása lehetett
E.-nek, a bölcs és higgadt tanácsadónak. A mogyoródi csatában (1074 máj. 14.) elesett
is, Vid is,
a király pedig megfutott. László herceg, midn
megpillantotta holttestét, a krónikaíró (Thuróczy,
II. 52) szerint leugrott lováról, megsiratta nemes
ellenfelét, mintha csak testvére lett volna s Váczon tisztességesen eltemettette.
2. E., a mohi csatában saját lovát adta oda a
futó IV. Bélának s menekülését fedezve, súlyos
sebeket kapott. 1246-ban az osztrák háborúban a
király szemeláttára vágta le egy német hs fejét.
1248-ban már bán volt. Sokféle méltóságot viselt;
zott velük

;

1251. lovászmestemek s varasdi és szolgagyöri,
1268. vas-, 1272. várasd- és 1274. szatmárvmegyei
comesnek, kétszer országbírónak s rendesen bánnak és pedig egyszer erdélyi bánnak nevezik az
oklevelek. 1274 táján elhimyván, javait egyetlen
fia, István örökölte. L. Ernefiak.
Eme, körülbelül 115 km. hosszú folyó északi
Irlandban; a Gowna-tóból ered, keresztülfolyik az
Opper- és a Lower-E. tavakon, fölveszi a ÍFinnt,
Woodfordot, Colebrookot és az Ameyt és az Atlanti
óceán öblébe, a Donegalba torkollik csak torkolatánál Ballyshannonig hajózható.
Emée (ejtsd: érné), város Mayeune francia départementban, az B. partján, vasút mellett, (i9oi)
;

5099 lak., len-, fa-, gabona- és marhakereskedóssel. Malomipara jelentékeny.
Ernefiak. Az Ákos nembeU Eme bán, IV. Béla
kedvelt hívének ivadékai a XIII. sz. utolsó és a
XIV. sz. els tizedeiben. A család Eme bán fiában,
Ernyey István nádorban érte el fényének tetpontját. Midn apja 1274 körül meghalt, István
gyermek lehetett, körülbelül egykorú Kun Lászlóval, kit már fiatal korától fogva kezdett szolgábii
s oldala mellett harcolt Gede várnál a kunok ellen
és Borostyánk alatt. Már 1281. Gömör és Borsod
vm.fispánja volt, de jelentékenyebb szerepet csak
III. Endve alatt kezdett játszani, kinek idejében
elébb a királyné tárnokmestere, majd országbíró
volt. Endre halála után István egyik vezérfórfla
lett a nemzeti pártnak s nagy része volt abban,
hogy a nemzet túlnyomó része a pápa által pái-tfogolt Róbert Károllyal szemben Vencel cseh király üyennevú, nálunk Lászlónak nevezett fiát
választotta meg királynak. Midn Vencel elhagyta Magyarországot, a nemzeti párt IV. Béla
unokáját, Ottó bajor herceget hívta meg a trónra
István nádort nemcsak politikai elvei csatolták
Ottóhoz, hanem a rokonsági kötelék is másodszü-

névvel azonosítják.
Eme, l.(Ernyey), magyar államférfi, 1055. a tihanyi s 1067. a zástyi apátság alapító levele már lött fia, István, ugyanis még 1303 elején egy bacomesnek nevezi. A háborúra izgató Vid comes- jor hercegnt vett nül, kinek lakodahnát fejeszel szemben mindent elkövetett a polgárháború delmi pompával ülték meg Diósgyrött. Ottó
elkerülésére s a béke fenntartására. Nagy része pünkösdi királysága után István nádor is belenyuvolt abban, hogy Salamon király 1064. egyelre godott Róbert Károly megválasztatásába, de
kibékült Géza, László és Lambert hercegekkel. úgy látszik
ezentúl visszavonult a közügyektl
Bt 1065 jan. 20. Gyrött személyesen is találko- csak 1313. és 1314. van róla emlékezés, midn
;

—

—

.

-
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lakozott és nagyban elmozdította Napóleon
Louis herceg, akkori köztársasági elnök ügj-ét.
fia maradt s két leánya. Fiai közül legtöbb élet- Mvei : Nouvelles études sur la révolution franjelt ad magáról Ist^'án. aki a Gutkeled nembeliek- Qaise (1852—54, 2 köt) ; Histoire de Waltrade,
kel, nevezetesen Bátori Bereckkel és a Dorogflak- de Lothaire Ö. et de leurs descendants (1859)
kal ellenségeskedett. Róbert Károly uralmával az Histoire de la demiére capitulation de Paris
Emeflak nem tudtak kibékülni. Apjuk életében (1859) ; Le général Kléber (1867) ; L'art des jarók is magukba fojtották elégiiletlenségüket, leg- dins (3. kiad. 1886, 2 köt.) ; Souvenirs de l'invaalább az Aba nembeU Omodeflak, Csobánkák és sion prussienne en Normandie (1872) ; Les Fran(?ais en Prusse 1807—1808 (1872) ; Denis Papin,
Bodonflak 1313-iki felkelésében nem vettok részt
de midn 1317. Kopasz nádor és más oligarchák sa vie et son oeuvre (1874) ; Marét, duc de Basújra kitzték a lázadás zászlaját, az Emeflak is sano (1878, 2. kiad. 1884). Befejezte Biponnak
hozzájuk csatlakoztak. Legyzetvén, a király min- Histoire de Francé sous Napóleon (1838 50, 14 k.)
den javaiktöl megfosztotta a földönfutóvá vált c. müvét.
(ném. Enist, ó-felnémet Emust, harcos,
E.-at. Mi lett bellük, nem tudjuk. V. ö. Kandra
bán és flai. Századok. 1884. 114— küzd), több fejedelmi személyiség neve
Kabos.
[Anhait.] 1. E; AnJuUt-Bemburg hercege, l.
126. 1.
nejével, Katalinnal együtt a diósgyri barátoknak
adományt tesz. Csakhamar ezután elhunyt. Hét

—
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Emest-Charles (^tsd: emé-sári), JtUes, francia Keresztély harmadik fia, szül. Ambergben 1608
Roanneban (Loire) 1875 márc. 25., máj. 19., megh. 1632 dec. 3. Egy ideig a császári
nemzetgazdaságtaat tanult, de cs^íhamar kizáró- seregben, utóbb Gusztáv Adolf alatt harcolt, akilag irodalmi kritikával foglalkozott, elbb a Revue vel együtt a lützeni csatában elvérzett.
[Ausztria.] 2. E. (Vas E.), osztrák herceg, szül.
bleue, majd a Grandé revue s végül az Optnion
munkatársa lett Könyvalakban megjelent mvei 1377., megh. Grácban 1424 jún. 9. Miután atyja,
kritikus, szül.

fer sous Louis-Phüippe (1896)
Théories sociales et politiciens 1870—98 (1898)

Les chemins de

La

littérature fran^aise d'aujourd'hui (1902)

samedis littéraires (1903

;

Les

dn

óta) stb.

Emesti, Johann Aitgust, német teológus és filozófus, szül. Tennstadtben, Thüringiában 1707 aug.
4., megh. Lipcsében 1781 szept. 11. Miután 1734. a

Thomas-iskola rektorává nevezték ki, különösen az ó-klasszikus irodalom és az ezzel összeköttetésben lev tudományok tanulmányozására

lipcsei

adta magát késbb u. o. az egjetemen teológiai
tanár lett. E. azáltal tett igen elkel névre szert
a teológiában, hogy méljTeható filológiai tanulmányai alapján a bibliai írók helyesebb értelmezésére tudott eljutni s ezáltal egyszersmind liberálisabb nézeteket is hangoztatott a teológiában.
Mint mélyen ható kritikus ás nyelvész, több görög
és latin klasszikus mveinek kitn kiadása által
mutatta ki ers kritikai érzékét. Teológiai iratai
;

számosak. Legnevezetesebbek közülök: Initia
Doctrinae Solidioris Institutio Interpretis Növi
Testamenti Anti-Muratorius (1755) és Opuscula
Theologica (1792). V. ö. Bauer, Formuláé ac Disciplinae Ernestianae indoles (Leipzig 1782) és
Staübaum, Die Thomas-Schulo zu Leipzig (u. o.
;

;

1839).

Eniestinovo, polit község Veröcze vm. eszéki
705 horvát-szerb lak. u. p. és u. t.

j.-ban, (1900)

:

Eszék.

Emey

József (nagyeniyei), zenetanár,

Pesten I8i6 febr.
geszer Mátyásnak

szül.

Szaktudását atyjának, Eno.) köszönheti, de a párisi
(1.
conservatoire-on tökéletesítette. 1862 óta teljes
ötven éven át zongorát és orgonát tanított a Nemzeti Zenedében, melynek 1901. egyik igazgatója
lett. Irtének- és zongoradarabokat, zongoraiskolát;
7.

minden zenei mozgalomban elkel szerepe volt.
Érdemei elismeréséül 1912. wa<7yemyei elnévvel

magyar nemességet kapott.
Érnoof (€íjt8d: ernnf), Alfréd Auguste,

br.,

a sempachi ütközetben elesett, E. Hl.
Albrecht gyámsága alá került. A családi osztozkodásnál (1406) Stiria jutott neki osztályrészül. MiZsigmond császár 1417. E. öccsét, Frigyes
tiroU herceget birodalmi átokkal sújtotta, E. kezét
testvére birtokaira akarta rátenni. Utóbb azonban
kibékült Frigyessel és hathatósan védte Tirolt a
császár követeléseivel szemben. Alapítója lett az
idsb stiriai-habsburgi ágnak, gieljTiek elsszülöttje V. Frigyes herceg (utóbb IH. Frigyes császár) az osztrák és a tiroli ágat túlélte és terjedelmes országoknak jutott birtokába. E. sírját a reini
cisztercita kolostorban rzik.
3. E., oszt j-ák fherceg, magyar kir. herceg, Rudolf király magyarországi helyettese, szül. Bécsben 1553 jún. 15., megh. Brüsszelben 1595 febr.
10., Miksa király másodszülött fia. Hazánk történetében 1574 óta szerepelt, amidn Miksa öt és
idsb fiát, Rudolfot, a pozsonyi országgylésre
küldte, melynek sérelmi feliratát a fhercegek felterjesztették Bécsbe. Az 1578-iki gylésen szintén
ketten helyettesítették atyjukat. Rudolf alatt
E. nagyobb szerepet játszott magyar ügyekben,
ó lett 1578. a magyar véghelyek fparancsnoka
és a király helyettese. De a rendek kikötötték,
hogy E. állandóan az országban lakjon és hogy
magyar tanácsosok tartózkodjanak udvarában.
Az 1580. pozsonyi gylésen a rendek és E. között
az eddigi bizalmas viszony megrendült. A sérelmi
feliratra leérkezett királyi választ az ellenzék anynyira zokon vette, hogy a rendek törvénykönyv
alkotása nélkül oszoltak szét A német tanácsosok ekkor az ellenzéki vezérek elfogatását javasolták, de E. fherceg azt válaszolta, hogy erre
nincsen elegend ok. Rudolfhoz intézett jelentésében új ors2^gylés egybehl vasát, egyúttal azonban a htiének és elégületlenek szóvivinek szigorú megbüntetését ajánlotta. Az 1582. pozsonyi
gylésen Rudolf oldalán jelent meg és a gylés
feloszlatása után Megyery Imre, Debreczenyi
György és Terényi György elfogatását tervezte,
de még sem merte ezt végrehajtani. Az 1587-iki
Lipót,

francia

:

k

1817 szept. 21., megh.
1889 febr. 15. Nül vette Bignon, L Napóleon volt
miniszterének leányát, a bonapartistákhoz csat- gj^ésen utoljára helyettesítette Rudolfot.

történetíró, szül. Parisban

A

ren-
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dek négyszeres felterjesztésére engedékeny
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kinevezték brit'tábomagynak, Hannover helytartóságát azonban öccse nyerte el. Erre Berlinbe kölgezte be szereplését hazánkban. (Mátyás fherceg tözött, hol 1815. Friderikát, Lujza porosz királyn
lett Eudolf helyettese.) E. azután Alsó- és Fels- nvérét vette nül, jóllehet, hogy ez már öccsével
Ausztriát kormányozta és 1590. a stíriai ágból jegyben járt. 1832-ben az angol felsházban az
született kiskorú Ferdinándnak lett gyámja. anglikán állami egyház eljogait védelmezte, mi1594-ben II. Fülöp spanyol király E.-t Németalföld által még gylöletesebbé tette magát a reformpárt
kormányzásával bízta meg. (Magy. Országgylési szemében. IV. Vilmosnak 1837 jún. 20. bekövetkezett halála folytán az angol korona a ni ágra
emlékek VI. és VII. köt.)
4. E. osztrák fherceg,ma,gyeír kir. herceg, szül. szállott, B. pedig az Angolországtól különválaszMilanóban 1824 aug. 8., mint Rainer fhercegnek tott Hannover királya lett. A rendi gylést azon4. Arcóban. 1848-ban mint nal elnapolta, az állami alaptörvényeket el nem
flia, megh. 1899 ápr.
•önáUó csapatvezér mködött Közép-Olaszország- ismerte, st 1837 nov. 1. azokat el is törölte.
ban Garibaldi ellen. Egy ideig hadtestparancsnok Blbocsátá továbbá azt a hét göttingeni egyetemi
volt Budapesten. 1866-ban mint a 3. hadtest pa- tanárt, akik az alkotmány jogi hatályát védelrancsnoka míiködött Csehországban és részt vett mezni merték. Ezek folytán 1848. a nép fegyvert
a königgratzi csatában. Azután gráci hadtestpa- fogott ellene, amire sietve a szabadelv Stüvét
rancsnok lett, 1868. pedig mint lovassági tábornok tette miniszterré s új alkotmányt adott országának. V. ö. Malortie, König E. August (Hannoszámfeletti állományba soroztatott.
[Baden]. 5. I. E., hadeni rgróf, szül. 1482 ver \2>QVi •,Wilkinson, Eeminiscences of the coxirt
okt. 7., megh. 1553 febr. 6. Atyja (Kristóf) után and times of King Emest of Hannover (London
1515. a hochbergi rgrófságot kapta osztályré- 1886, 2 köt., ném. 1902).
szül. A parasztlázadás idejében Strassburgba me[Hessen.l 9. E., hessen-kasseli tartománynekült, mígnem a baseli egyosség (1525) a békét gróf a hessenrheinfeisi ág alapítója, szül. 1623.,
országában helyreállítá. 1533-ban az alsó grófsá- megh. Kölnben 1693 máj. 12. Részt vett a prot.
got is örökölte, és a haden-durlaehi ágnak ln párton a harmincéves háborúban. 1649-ben megalapítója. Rokonszenvezett a reformációval, bár kapta a Niederkatzen-Blnbogen uradalmat Rheinfels várával együtt, mire aztán a császárral szömegmaradt katolikusnak.
hadeni rgróf, az elbbinek vetkezett és Bécsben áttért a katolikus vallásra.
6. E. Frigyes,
unokája, szüí. 1560 okt. 17., megh. 1604 ápr. 14. (V. ö. Leibniz-cel folytatott levelezését, kiadta
1584-ben az alsó vagy pforzheimi rgrófságot Rommel 1847, 2 köt.). Önéletrajzában leplezetlekapta osztályi'észül, 1594. Baden városát és kör- nül mondja el viselt dolgait.
nyékét is elfoglalta. Mint buzgó protestáns részt
10. E. Lajos, hesseni nagyherceg, szül. 1868
vett több valláspolitikai tárgyalásban. Késbb Kál- nov. 25. Darmstadtban, egyetlen fia IV. Lajos
vin tanaihoz hajlott, s támogatásával jelent meg akkori trónörökös hercegnek, késbb nagyherceg(1599) a Liber StaflFortensis (a Durlach mellett nek. 1892 márc. 13. lett nagyherceg, miután atyja
fekv Stafifort váráról elnevezett könyv), melyben korán meghalt. 1894-ben nül vette Viktória
vallásos aggodalmait feltárta.
Melitta szász-kóburg-góthai hercegnt (szül. 1876
[Hannover.] 7. E. Ágost, hannoveri választó- nov. 25.), akitl 1895. Erzsébet nev leánya szüfejedelem, György herceg legifjabb fia, szül. 1629 letett, aki azonban 1903. meghalt. A házasság
nov. 20., megh. Herrenhausenben 1698 jan. 23. szerencsétlen volt; 1901. bíróilag felbontották.
János Frigyes bátyjának halála után (1679) a 1905 febr. 2. ismét házasságra lépett Solm^-Lich
kalenbergi hercegséget örökölte s 1682. az els- Eleonóra hercegnövel (szül. 1871 szept. 17.) e
szülöttségi jogot hozta be. I. Lipót császárt h- házasságból két fia szíiletett
György (1906) és
ségesen támogatta a franciák, törökök és a ma- Lajos (1908). Elvált neje, Viktória Melitta, 1905.
1692. a Girül orosz magyherceghez ment nül. B. nagygyar felkelk ellen, amiért I. Lipót
9-ik német választófejedelemmé tette. Azon volt, herceg irodalmi téren is mködik Bonifatius c.
hogy családja az angol trónt elnyerje. Leibnizet drámáját a darmstadti udv. színházban adták el.
udvarába hívta és megtette udvari történetIKöin.] 11. E., bajm' herceg, kölni érsek és váírójának. Neje, Zsófia, a szerencsétlen V. Frigyes lasztófejedelem, V. Albert bajor herceg fia, szül.
pfalzi fejedelemnek volt leánya. György Lajos íla 1554 dec. 17., megh. Arnsbergben 1612 febr. 17.
lett utóda (egyúttal angol király) egyik leánya Mint a jezsuiták gondosan nevelt növendéke, 1566.
pedig, Zsófia Sarolta, Poroszország els király- freisingeni, 1573. pedig hildesheimi püspök lett.
nje. Levelezését kiadta Kielmansegg gr. (Hanno- 1577-ben a jezsuita párt kölni érsekké jelölte ki,
ver 1902).,
azonban ez állást csak 1583. nyerhette el, midn
8. E. Ágost, Hannover királya, Cumberland a pápa -waldburgi Gebhardot, az újonnan meghercege, Ili. György angol király és Sarolta, meck- választott, de a protestáns vallásra tért kölni
lenbm'g-strelitzi hercegnnek ötödik fia, sziil. Lon- érseket átokkal sújtotta s állásáról letette. B.
donban 1771 jún. 5., megh. 1851 nov. 18. Hanno- ekkor császári és spanyol sereggel versenytársát
verben. 1793 95-ig egy hannoveri lovasezred Kölnbl elzte s az országot rettent módon elélén az angolokkal vállvetve Németalföldön har- pusztította. Idközben lüttichi püspök, 1584. müncolt a francia köztársaság ellen és a Cayghemnél steri püspök is lett, úgy hogy több püspökség jövevívott csatában félszemére megvakult. A baseli delmeit élvezte.Üldözte a protestánsokat és számos
béke után Angolországba ment s megkapván a kollégiumot emelt a jezsuitáknak. Köln városával
Cumberland herceg címét, a felsházba lépett, ahol pedig végig hadi lábon áUott. V. ö. Lossen, Der
a tory párttal a liberálisok ellen küzdött. 1813-ban Kölnische Krieg (München 1897).

lemben

válaszolt,

szel-

s így disszonancia nélkül vé-

;

:

t

;

;

—

—
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[Lippe.] 12. E., Lippe-Biesterfeld grófja és
Lippe fejedelemség volt régense, szül. Ober-Kaseelban 1842 jún. 9., megh. 1904; szept. 26. Woldemar herceg halála után (1895 márc. 20.) jogot formált a régensségre és a bíróság 1897 jún. 22.
tényleg neki adott igazat s nem Adolf schaumburg-lippei hgnek, kit Woldemar kijelölt volt.
A trónon fia lApót követte. L. Lippe.
[Nassau.] 13. E. Kázmér, Nassau grófja, a
dietzi ág alapítója, idsb János nassaui gróf ötödik fia, szül. Dillenburgban 1573., elesett Roermonde falai elótt 1632 jún. 5. IQú korában németalföldi zászló alatt a spanyolok ellen hadakozott,
kik 1595. elfogták. Miután magát tízezer brabanti
forinton megváltotta, Móric orániai herceg alatt
tovább küzdött a spanyolok ellen. 1610-ban ütrecht,

1620. Friesland, 1625.

még Groningen

helytar-

1622-ben Bergen op Zoom és Steenbergen városát foglalta el a spanyoloktól, Emden városát pedig (1623) Tilly ellen védelmezte.
[Schieswigr-Hoistein.l 14. E. Crünter, schleswig-holsteini herceg, szül. Dolzigban 1863 aug. 11.,
Frigyes her^og (1829 80) egyetlen fia, a Schles"wig-Holstein-Sonderburg-Augustenburgfejedelmi
családnak jelenlegi feje. Tartalékos huszár rnagy és a porosz urak házának tagja. Viktória
nvérét II. Vilmos porosz király és német császár
bírja nül; E. pedig Dorottya hercegnt, Kóburg
Fülöp h. és nejének, Lujzának egyetlen leányát
tója

lett.

—

vette feleségül.

tSváb hercegség.]

15.

1.',

E.,

az idSsebbik,

babenbergi Luítpold osztrák rgróf
fia, megh. 1015 máj. 31. Fellázadt II. Henrik császár ellen, de 1003. kénytelen volt újra meghódolni. Apósa, ni. Hermann sváb herceg halála
után (1012) a sváb hercegséget öröklé. Özvegyét
a késbbi 11. Konrád német császár vette nül.
16. II. E., sváb Jierceg, a népköltészet kedvelt
hse, szül. 1007., megh. 1030 aug. 17. Atyja halálakor Svábországot kapta hbérül, de mivel még
kiskorú volt, anyja GizeUa, utóbb pedig nagybátyja, Poppo trieri érsek vitte helyette a kor-

sváb

Jierceg,

mányt. Mostoha atyjával, aki 1024. II. Konrád néven császár lett, nemsokára \iszályba keveredett
mert Konrád E.-nek Burgimdiára támasztott igényeit elismerni vonakodott. Háborúra került a
dolog.de a szerencse a császárnak kedvezett(1025).
1027-ben E. szövetkezve II. Welf bajor gr. -fal,
kyburgi Wemerrel és másokkal, újra pártot ütött,
de elfogták és Giebichenstein várába zárták.
Szabadságát s a sváb hercegséget 1028. ugyan
visszanyerte de midn 1030. atyja arra akarta
kényszeríteni, hogy hü barátja, kyburgi Werner ellen öt támogassa, B. felmondta az engedelmességet és birodalmi átokkal sújtva, Wemerrel
Falkenstein várába húzódott (a Fekete erdben),
ahol rablólovagok módjára tengdtek, mígnem E.
Mangold gróf ellen vívott csatában hsiesen elvérzett. Tragikus sorsa rokonszenvet keltett és
hse lett a Herzog Emst(E. herceg)cím népkönyvnek. Életét egyébiránt Uhland is megöröklté:
Herzog E. von Schwaben tragédiájában. V. ö.
Bartsck, Herzog E. (Wien 1869).
[Szászországr.l 17. E., szász választó- fejedelem, szelidlelkú Frigyes legidsbik fia, a szász ház
Ern-ágának me^apitója, szül. 1441 márc.
;

Ern
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megh. 1486 aug. 26. Kolditzban. Tizennégy
fe
éves volt, midn kaufungeni Kunz (1455)
Albrecht öccsét Altenburg várából elrabolta volt.
(L. Szász hercegek elrablása.) A választói móltóság 1464. szállott reá, országait azonban (Meissent
és Thüringiát) két évtizeden át Albrecht öccsével
együtt kormányozta. 1472-ben megvette a Sagani
hercegséget és más sziléziai uradalmakat és ezen
birtokok révén Hunyadi Mátyás királj-unkkal is
ellenséges érintkezésbe került. Fiai magas egy24.,

t

Ern

házi állásokra emelkedtek
1476. magdeburgi érsek és 1479. Halberstadt koadjutora lett
Albrecht fiát mainzi érsekké választották. Az
1485. öccsével megbeszélt osztozkodásnál a választó-fejedelmi birtokon kívül Thüringiát kapta a
vogtlandi és frank birtokokkal együtt, továbbá
Pleissent és az Osterland felét.
18. E. Frigyes Pál György Miklós, Szász-Altén
;

burg hercege, szül. Hildburghausenben 1826 szept.
16., megh. 1908 febr. 7. Uralkodott 1853 óta.

már 1862. kötött katonai konvett részt az 1863-iki frankfurti
gylésben. 1866. a poroszok szövetségi reformjavaslatához csatlakozott s az Ausztriával kitört
háborúban Poroszország táborába küldötte csapaPoroszországgal
venciót és

nem

tait.

19. II. E., Szász- Altenburg hercege, Móric
herceg (1829— 1907) fia, szül. 1871 aug. 31. Altenburgban, gyermektelen nagybátyját, /. E. herceget 1908. követte a trónon. Elbb a porosz seregben szolgált. 1898-ban nül vette Adelheid
sehaumbui'g-lippei hercegnt, kiil két fia és két
leánya született.
20. 1. vagy Jámbor E., Szász-Gothu hercege, János weimari herceg fia, a góthai ágnak alapítója,
szül. Altenbm"gban 1601 dec.25., megh. 1675 márc.
26. Gothában. A harmincéves háborúban Gusztáv
Adolf és weimari Bernát vezérlete alatt számos
ütközetben vett részt, azután hozzájárult a prágai
békéhez (1635), amiért a svédek országát 1636.
megsarcolták. A Vilmos és Albrecht testvéreivel
történt birtokfelosztás óta (1640 ápr. 8.) Gothában
székelt. Albrecht halála után (1644) megkapta Eisenach hercegség felét, Vilmos halálával (1672) pedig
a koburg-altenburgi országrészek háromnegyedét.
E. korának egyik legjobb és kötelességtudó fejedelme vala. Maga ügyelt fel az iskolákban a tanításra. Javító-intézetet, árvaházat és njnagdíjala-

pot létesített Midn II. Lipót császár komolyan
készült a törökök ellen, E. háromszoros hadjutalékot állított ki s Franciaország ellen is 4000 emberrel támogatta a császárt. V. ö. Klaunig és
Schneider, E., Herzog von Sachsen-Qotha (Leipzig
185S); Beck A., E. der Promme (Weimar 1865, 2
köt); Boehne, Díe paedagogischen Bestrebungen
Emsts des Frommen (Gotha 1888) Kreyenberg,
E. der Fromme (u. o. 1890) ; Schrödel és Möller,
E. der Fromme (u. o. 1901).
21. E. Lajos (v. 11. E.), Szá'iz-Gotha- Altenburg
hercege, IH. Frigyes herceg második fia, szül. 1745
jan. 30., megh. 1804 ápril 20. Az uralkodást 1772.
vette át. Udvartartásának költségeit nagyon megszorította és nem nyugodott, míg az államháztartásban az egyensúlyt helyre nem állította. A
Seebergen (Gotha mellett) épült csillagvizsgáló
intézet fentartására 40 ezer tallért hagyományé
;

—
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Mint a felvilágosodás eszméinek követje,
tagja lett a szabadkmveseknek s az illuminátok
rendjének. V. ö. Beck A., E. II. als Pfleger und
Beschützer der Wissenschaft und Kunst (Gotha
zott.

1855).
22. E.,

Ern

Szász-Hüdhurghausen

hercege,

Jámbor

—

Brn-h&zirend

páratlan népszerségnek örvendett a németek
szemében. 1 864-ben erélyesen sürgette a szövetségi

gylésen

Schlesv^rig-Holstein

felszabadítását

és

Frigyes augustenburgi herceg örökösödése érdekében mködött. 1866. habozás nélkül csatlakozott a poroszokhoz. Az 1870
71-iki francia háborút Vilmos császár kíséretében élte keresztül
és a német császárság megalkotása körül nagy
érdemeket szerzett. Nemcsak zeneért, hanem
jeles zeneszerz is volt. Zaire, Casilda, Santa
Chiara, Solangesi Diana c. dalmveit sok színpadon adták el. 1862-ben tudományos célból be-

—

herceg 6-ik fia, a hildburghauseni ág alapítója, szül. 1655 júl. 12., megh. 1715 okt. 17.
1683. III. János György szász választófejedelem
alatt Bécs fölmentésére sietett s hazánknak a török iga alól való felszabadításában is részt vett
kitnt nevezetesen Esztergom ostrománál (1683)
.és Érsekújvár visszafoglalásánál (1685). Késbb utazta Egyiptomot és Abesszíniai. Az utazás eredhollandi szolgálatba lépve, XIV. Lajos ellen küz- ményét 1. a Reise des Herzogs E. von Sachsendött.
Gotha nach Bgypten etc. c. díszmunkában (Leipzig
23. III. (I.) E., Szász-Kóburg hercege, Ferenc 1864). Agg korában Loretiz Ottokár jenai tanár
herceg fla, sziil. 1784 január 2., megh. 1844 jan. közremködésével Aus meinem Lében und meiner
29-én. Az uralkodást 1806 dec. 9. vette át, de Zeit (Berlin 1887—89, 3 köt.) c. fontos levelezését
Napóleon csakhamar megszállotta országát, me- tartalmazó emlékiratait szerkesztette, melyek
lyet csak a tilsiti békében kapott vissza. A lipcsei 1871-ig terjednek. Koburgban és Neuhofban szobcsata után a szövetségesek 5-ik hadtestét vezé- rot emeltek emlékének. V. ö.
Ohorn, Herz E.
nyelte, melynek élén Mainz városát megadásra (Leipzig 1894); TempeUey, Herzog E. und das
kónyszerítette. Készt vett a bécsi kongresszusban Jahr 1866 (BerUn 1898).
is, mely a rajnántúli Lichtenberg hercegségbl te25. J. E. Lajos, Szász- Meiningen hercege, I.
temes részt hasított ki számára. 1834-ben Lichten- Bernát herceg második fla, szül.1672., megh. 1724
bergetkét millió tallérért eladta Poroszországnak
november 24. Hollandi, pfalzi és császári szolgáa pénzen pedig 1836-ban Erfurt köri több ura- latban állott és mint császári altábornagy XIV.
dalmat vett. A gothai törzsház kihalása után (1825 Lajos ellen harcolt. Atyja halála után
vette át
febr. 11.) a gothai hercegséget örökölte. Koburgnak az uralkodást (1706).
1821 aug. 8. a népképviselet elvén alapuló alkot26.E. Ágost, Szász-Weimar hercege, János Ern
mányt adott, Gothában ellenben továbbra is fen- herceg fla, született 1688 ápr. 19., megh. Bisetartotta a rendi alkotmányt. Miután Lujza szász- nachban 1748 jan. 18. 1707-28-ig nagybátyjával,
gothai hercegntl 1826. elvált, 1831. Máriát, Sán- azontúl pedig egyedül uralkodott. 1725. törvénybe
dor wlirttembergi herceg leányát vette nöl. N- iktatta az elsszülöttségi jogot. Mint XIV. Lajos
vére Viktória, aki Eduárd Ágost, Kent hercegé- majmolója, fényes és költséges udvartartást vitt.
hez ment nül, Viktória angol királyn anyja lett
V. ö. Beaulieu-Marconnay, E. A., Herzog zu
ez utóbbi pedig Albertet, E. legifjabbik fiát választá Sachsen-Weimar-Eísenach (Leipzig 1872).
Ern-ág, a Wettin-ház idsebbik ága, meférjéül (1840). Öccsét, Lipótot 1831. belga királynak választották, Ferdinánd unokaöccse pedig lyet
szász választófejedelem alapított.
(Szász-Koburg-Koháry Ferdinánd herceg leg- mely 1547-ig a szász választó méltóságot bírta; ez
idsebb fla) Donna Maria da Glória portugál ki- az ág jelenleg a weimari, koburg-gothai, meininrálynnek lett férje (1836).
geni és altenburgi mellékágakra oszlik. V. ö. Burk24. II. E., Szász-Koburg hercege, az elbbinek hardt, Stammtafeln der Emestinischen Linien des
legidsebb fla, szül. Koburgban 1818 jún. 21., megh. Hauses Sachsen (Weimar 1885) ;Posse, DieWettiReinhardsbrunn vadászkastélyban 1893 aug. 22. ner. Genealogie (Leipzig 1897). L. Szászország.
öccsével, Alberttel beutazta (1836) Angolországot
Ern Ágost-rend, hannoveri királyi rend polés Franciaországot, azután Bonnban folytatta ta- gári és katonai érdemek jutalmazására. Alapínulmányait és mint lovassági kapitány Szász- tója V. György király volt, ki a rendet Ern
emlékére alapítá 5
ország szolgálatába lépett. Nemsokára bejárta Ágost választófejedelem
Spanyolországot, Portugáliát, Olaszországot és Af- osztállyal, ú. m. nagy kereszt, 1. és 2. osztályú
rikát,1844.podig átvette az uralkodást. 1848-ban parancsnokok és 1. és 2. osztályú lovagok. Jelvéengedményekkel csillapította a kedélyeket s Ko- nye úgy a katonai, mint a polgári rendtagoknál
burgot Gothával közös alkotmány alapján egye- egyenl.
Ernháza (azeltt Ernesztháza), nagyk. Tosítette. Részt vett az 1849-iki dán háborúban és
Eckemförde mellett sikert aratott. III. Napóleonnak rontál vm. nagybecskereki j.-ban, (i9io) 2206 nészemélyes barátja volt.^Midn Poroszországban met lak., posta- és telefonállomás.
Ern-házirend. Alapították 1833 dec. 25. Friegyrészt a képviselház, másrészt Bismarck között
alkotmányos viszályra került, E. herceg, mint gyes altenburgi, Ern kobm-gi és Bernát Erik meiVilmos király rokona és egyik kedvence, több ningeni hercegek, kik ezzel az 1690. szász-gothaÍzben iparkodott az ellentéteket kiegyenlíteni. altenbm'gi I. Frigyes herceg által alapított «Ordon
Midn azután az alkotmányos viszály mindjob- der deutschen Redlichkeit» c. rendjelet felújítotban elmérgesedett, E. herceg mindinkább Ausz- ták. A három herceg mindenike adományozhatja
triához közeledett és vérmes reményekkel üdvö- e rendjelet, mely adományozás megtörténtét egyzölte a Ferenc József által 1863. egybehívott frank- más között notiflkálják. 1864 febr. 13. változáson
nagykereszt,
furti fejedelmi gylést. Ezen években a herceg ment át jelenleg öt osztályból áll
hazafias érzülete és szabadelv hitvallása révén I. és II. oszt. komthurok, I. és II. oszt. lovagok.
:

Ern

:

;

:

Ern

—

herceg

Azonfelül a renddel kapcsolatban van egy ezüst
érdemkereszt és egy arany s ezüst érdem-érem.
A nagykereszt tulajdonosai, ha belföldiek, az örökös nemességet nyerik.
Ern herceg (Herzog Enist), középkori német
költemény, melyet egy latin forrás alapján valamely ismeretlen alsórajnai költ a Xn. sz.-ban irt,
mely azonban csupán csekély töredékekben maradt reánk. Teljesen csak két átdolgozásban maradt fönn, melyeknek egyike a XII. sz. végérl,
másika a XTTI. sz.-ból származik. Ennek alapján
írta Odo 1206 körül latin hexameterekbe öltöztetett költeményét és nem sokkal késbb egy ismeretlen pap latin prózamúvét, melyen a XV. sz.-i
igen elterjedt német népkönyv alapszik. Már elbb,
a XrV. sz.-ban keletkezett E. történetének egy
német költi feldolgozása (13-soros ú. n. E. v. berni
versszakokban). Az összes német feldolgozásokat kiadta Bartsch Károly (Herzog Emst. 1869),

A monda eredetét
I

és fejldését tárgyalta Uhland
Schriften.V. köt. 1870). akiE. történetét igen költi,

de szini hatás tekintetében gyenge drámában
(1818.) földolgozta.

Emsdorf, fürdhely, 1. BidiU.
Lajos, mtörténeti gyjt,

Emst

szül.

Ernuszt
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Buda-

Emszt Sándor, orsz. képvisel, szül. 1870
ápr. 21. Galgóczon.
teológiát elvégezvén, 1892.
pappá szentelték. Segédlelkész volt Nagyölveden,

A

majd Pozsonyban, ahol egyik megalapítója

volt

a kat. körnek és a Pressburger Tagblatt-nak, késbb felels szerkesztje az Országos Néplapnak.
1897. kánonjogi doktor, 1898-tól a néppárt titkára
és az Alkotmány adminisztrátora a mai napig.
1900-ban pápai tb. kamarás, 1901. a köv. ciklusban privigjei, 1906. várnai orsz. képvisel. Mint
ilyen kivált ipari és szociális ügyekkel foglalkozott. 1908-ban többekkel szervezte a kat népszö-

amelynek vezérigazgatója és tényleges
vezetje. Jeles munkája a
(Budapest 1898).
Emnszt (csáktomyai) család, mely történelmi
szerepet játszott Magyar- és különösen Horvátország történetében. Mátyás király korában tnt
fel és emelkedett, de már 1540. kihalt. A kortársak állítása szerint zsidó eredet volt. I. E)'nst
vagy E. János, Hampó melléknévvel, Korvin
Mátyás korában ügyessége által óriási vagyonra
tett szert és a legmagasabb méltóságokat nyerte
el Mátyás udvarán, kinek 1462. a határvárak
megersítésére 6000 aranyat kölcsön adott 1470.
Mátyás királytól adományban kapta Turócz vmegyében Szklabina várát, Zólyomban Lipcsét és
Zalában Csáktomyát,honnan családj a elnevét írta.
Ug5*anazon évben királyi kincstárnoknak és tuvetséget,

^maí

pesten 1872. Jelentékeny gyjteménye politikai
arcképeket, magyar írók arcképeit, magyar
vészek önalkotta arcképeit, magyar történeti képeket, irodalmi és politikai humorisztikus raj- róczi fispánnak neveztetett ki. 1474—75. szlavózokat, szobrokat, metszeteket, kéziratokat és niai bán és Zala, Zólyom és Körös vmegjék fis\-iseletképeket tartalmaz. Ez a nagy és fontos pánja volt Meghalt 1476 kezdetén, két flut hagydarabokban gazdag gyjtemény 1912 óta külön ván hátra, Zsigmondot és H. Jánost E. Zsigmond
házban van elhelyezve Emst-Muzeum néven Bu- 1475— 1505-ig pécsi püspök volt; 1494. Dalmát-,
dapesten, a Nagymez-utcában. Irodalmilag is Horvát- és Szlavonországok bánja; 1502. testmködött munkája
magyar történeti festé- vérével Jánossal együtt dalmát és horvát bán.
szet (Budapest 1911) s néhány füzetet tett közzé Meghalt 1505-ben. Okos és jámbor és Ulászló
Magyar mtörténeti adatok címmel. A Nemzeti király eltt kedves ember volt. VégrendeletiSzalonnak 1900 -1909-ig igazgatója volt.
leg Belgrád ós Sabác várak megersítésére tíz
Emst, 1. Heinrich Wilhelm, német heged- ezer tallért hagyott Testvére, U. János 1493—
virtuóz, szül. Brünnben 1814., megh. Nizzában 1508. flovászmester, 1502. testvérével, Zsig1865 okt 8. A bécsi konzervatóriumon fleg Böhm monddal együtt dalmát és horvát bán, késbben
és Mayseder képezték ki. Európai krútjában még pedig 1509. magányosan horvát és szlavóniai
BerUoz-tól is tanult. Tíz éves gerincagybántalom bán volt. 1494-ben a királytól adományban kapta
ölte meg. Technikai készségét és Ízlését bámul- a munkácsi uradalmat Megh. 1519 körül. Feleták; szerzeményei köziU ma is szerepelnek a sége, Margit, szagáni hercegn, alsólindvai Bánfly
hangversenyteremben az Elégia (zong. Erkel F. Miklós özvegye volt. Ettl egy fia maradt, Ferenc,
írta át), Othello-ábránd, egy-egy versenym (lágy ki 1526. a mohácsi ütközetben esett el. Ennek
/ísi'-hangnemben).
fiaival, UI. János és Gáspárral kihalt az E.-család.
2. E., Jákob, álnév, 1. Schleiden.
Emnszt Kelemen (gerdovchaki), a frendiház
3. R, Ottó, álnév, L Schmidt (Ottó Emst).
tagja, szül. 1832. Óladon (Vas vm.). Katonai inté4. E., Paul, német író, sztll. 1866 márc. 7. zetben nyerte kiképzését s hadmérnöki tanulElbingerodeban. Csak az irodalomnak él. Rövid mánya befejeztével huszárfhadnagy lett 1857.
ideig a düsseldorfi színház dramaturgja volt. Leg- odahagyta ezredét s vmegyéje közügyeiben buzgón
ismertebb drámái Wenn die Blátter fallen (1900); részt vett. 1869-ben az országgylés tagja lett,
Der Tod (1900); Demetrios (1905); Eine Nacht in s a Deák-párt buzgó tagja volt; Í871. Vas várFlorenz (1905); Ritter Landal (1906); Der Hulla megye fispánjává nevezték ki. A fúzió követU906); Das Gold (1906); Canossa (1908); Brunhild keztében 1875. lemondott fispáni állásáról. 1876.
(1909); Ninon von Lenclos (1910) stb. Regényei
t^ra tagja lett a parlamentnek, melyben a szaDer schmale Weg zum Glück (1903); Sechs Ge- badelvpárt híve volt de a boszniai okkupáció
scBichten (1900); Die Prinzessin des Ostens (1902); idejében a mérsékelt ellenzékhez csatlakozott.
Die selige Insel (1909) stb. Lefordított ó olasz no- 1892-ben a szombathelyi kerület ismét egyhangúvellákat (1904) és kiadott jeles tanulmányokat lag képviseljévé választotta meg. 1897-ben ki(DerWegzur Form, 1906), melyekben a klasszikus nevezték a frendiház tagjává, 1900. a frendialakhoz való visszatérést követeli.
ház alelnökévé, n. a. évben v. b. títk. tanácsosi
Emstthal, elbb önálló szász város, 1898 óta méltóságra emelték. t905-ben lemondott a fHohenstein város réssé.
rendiház alelnöks^éröl, mely alkalommal a Fe-

m-

;

A

:

:

:

—
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renc József-rend nagykeresztjével tüntette ki a
király. Legutóbb 1912 jún. szállt síkra a frendiházban a véderj avaslatok elfogadása mellett.
Ernye (azeltt Szászernye), kisk. Kis-Kitküllö
vm. erzsébetvárosi j.-ban, (1910) 823 oláh és magyar lak. ; u. p. és u, t. Erzsébetváros. L. még
Kis- és Nagyemye.
Emyey, 1.
és Ernefiak.
Ernyey József, oki. gyógyszerész, etnográfus,
szül. 1874 szept. 21. Bélaudvamokon, Nyitra vm.
:

Erodium

egy pontból látszanak kiindulni (egyszer E.,
umbella). Ilyen virágzata van pl. a borostyánnak.
Máskor az ilyen egyszer E.-k ftengelyei ismét
E.-szerüen erednek a ftengelyen, ez összetett
B. (umbella composita), amely E.-bl (umbella) és

Eme

Az egyetemet Budapesten végezte. 1895— 1908-ig
hírlapíró volt, azóta a Magyar Nemzeti Múzeum
tisztviselje. Etnográfiai tanulmányai mellett
klassz, filológiával, szláv nyelvészeti és irodalmi
tanulmányokkal foglalkozik. Orvosi, gyógyszerészeti szaklapokba, továbbá az Ethnografla, Néprajzi Értesít, Századok folyóiratokba írt közleményei mellett önállóan megjelent müvei : Elenchus medicaminum (Budapest 1905) a magyar
gyógyszerkönyvet latinra fordította (1909; a belügyminiszter megbízásából). B Lexikonnak is
munkatársa.
Emyi Mihály, színigazgató, szül. 1770., megh.
1820 körül. A szinészeti pályára 1793. lépett. Mint
jónevü színész és életrevaló színigazgató többször
bejárta Magyarországot színtársulatával, melynek
msorát jobbára fordította át németbl, különösen Kotzebue és Ziegler darabjaiból.
Erny, 1. védeszköz a nap heve v. es ellen.
Különböz nemei es-E., nap-E. és kocsi-E. Ezenkívül van a lámpa-E. Az es- és nap-E. íbb részel a nyél, mely rendesen fa- v. nádból való, az
áthuzat, mely pamut v. selyemszövetbl áll, a
bordák (küllk), melyeket régebben halcsontból
készítettek, ma azonban igen vékony acél-rudacskákból állanak, a rózsa (toló), mely az E. felnyitására V. összehajtására szolgál, a bordákat és
rózsát összeköt rudak (szintén acélból), a rugók
a nyél alján s végén, melyek segélyével az
B. csukható v. nyitható. Az es- és nap-E. több
iparág utján késziU. Az E.-k áthuzata nagyobbára
német és francia cikk, hazánkban E. -selyem csak
egy gyárban készül, Szentgotthárdon. Ezen szövetek rendesen 75—80 cm, szélesek és igen
szövésüek. Az E. többi részei közül a nyelek készülnek hazánkban is, és pedig Zayugróczon és
Máramaros vármegyében, igen tekiiitélyes, több
;

:

:

sr

százramen munkást foglalkoztató iparvállalatokban. Az E.-k készítése Ausztria-, Német- s Franciaországban nagyobb ipartelepeken történik, míg
nálunk ezt csak kis mértékben zik, inkább a kész
cikkek behozatalára szorítkoznak. A kocsi-E. a briparhoz tartozik és a hintók kiegészít része. Rendesen brbl, kivételesen, olcsóbb kivitelben, viaszos- vagy vitorla-vászonból készül. A lámpa-E.

A köménymag

gallértalan ernyvel.

E.-cskékböl (umbellula) áll. Ilyen virágzata van
az B.-sek (Umbelliferae) nagy részének. Úgy
az E., mint az B.-cske ágainak kiinduló pontját
rendesen fellevelek veszik körül (gallér, involucrum ill. gallérka, involucellum), de ez egészben v.
részben hiányozhatik is.
Ernyögomba (növ.),Polyporus \imhGÜatas(Pers).
Fries. A bokrosán növ, tönköt visel taplógom-

bák faja, melyet szarvastinorunak ós tüskegombának is neveznek. A vastag törzsbl néha közel
100 tönk ered, melyek mindegyikén egy-egy kalap foglal helyet. A kalap 1 —5 cm. széles, rendesen kerek, barna, olykor fehér, húsos. A csövek
fehérek. Ósszel található. Az erdkben, a fák tö-

vén terem. Ehet.

Ernyöpálma (növ.), Coryjpha.
Ernyösek (növ.), 1. Umbelliferae,
Ernysfürt (növ.), fürtösen elhelyezked
1.

er-

nykbl álló virágzat.
Ernys Ta.^á.kr(Ceplialopterusornatus Geoffr.),

ugyancsak véd-eszköz a lámpák lángjának fénye
és melege ellen. Üvegbl, porcellánból, ill. k- 1. Sisakos madár.
Ernys virágnak (növ.), 1. umbelliferae.
edénybl készül. Hazai gyáraink kisebb mértékErodál (lat.), a geológiában a. m, kimos, L.
ben foglalkoznak készítésével, nagyobbára Csehországból hozzák be. Ujabb idben a lámpa-E. Erózió.
Erodium L'Her., gémorr (növ.), a Geraniafölé még külön színes papir- v. finom szövet-E.-t
használnak dísz gyanánt, melyek túlnyomólag ceae család gónusza; 50 faja mérsékelt övi tájakon, különösen a Földközi-tenger környékén hokülföldrl hozatnak be.
2. E. (növ.), fürtös virágzat (1. 0.), amelyen a nos f. Levelük épszél, gyengén karélyos vagy
hosszú ftengely elágazó részének csomóközei szárnyas. 10 porzójuk közül a külsk meddk.
annyira megrövidülnek, hogy a virágkocsányok Termésük a nedvesség iránt érzékeny, össze-
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csavarodó szálkával ellátott résztermésekre hull
szét, amellyel az utóbbiak a földbe furakodnak.
Nagy elteqedésl a hazánkban is közönséges
E. dcidarium L. (büröklevelü gémorr). Levele
szárnyasán hasogatott, virága pirosas lilaszln.
A keleti mediterrán vidéken honos E. gruinum
L. hosszú szálkája annyira érzékeny, hogy ned
vességmérökben (higrométer) alkalmazzák.
Erogén zóna, testünknek múidazon helyei,
melyek érintése kéjes érzést vált ki, Uyen a nemi
szervektl eltekintve az eml, az ajak stb.
Eroico (ol., fr. héroigue) a. m. hsies. így jelzi
Beethoven a 3. szimfomát (Sinfonia eroica).
Érolaszi, nagyk. Bihar vm. székelyhídi j.-ban,
(1910) 771 magyar lak., u. p. és n. t. Székelyhíd.
Eromanga (Erromanga), egyike az Üj-Hebri-

szeszélyes

;

folyton kéznél van puzdrája s szerel-

met lövel nyilaitól nincs kímélve sem ember,
sem isten. Néha több E.-ról is beszélnek, máskor
kisértársainak mondják Pothost (a távollev
után való epedós) és Himerost (a vonzódás egy
jelenlevhöz); gyakran Anteros-ról (a viszontszerelem istenérl)

is

beszélnek, mint E. segítemberi lélek személyesí-

társáról. Psychével, az

töjével való szerelmérl, 1. Psych^. A latin
és Cupido E. alakjának a görög költészeten alapuló átvétele. A képzmiivészetre B. csak utóbbi

Ámor

formájában hatott, mert mint természeti
hatalmat faragatlan
formájában imádták. Ellenben a költészetben kialakult E.-alak a szobrászatnak egyik leggyakoribb motívuma. Kedves,
szárnyas gyermek vagy ifjú attribútumai az íjon
kívül fáklya és rózsa. A legszebb E. -ábrázolásnak
dák szigetcsoportnak.
Ers (lat. Ámor, Cupido), a görög istenhitben Praxiteles B,-át mondták a régiek. Talán ez ela szerelem megszemélyesítése, istene. Eredetüeg veszett mre megy vissza az 1. ábrán bemutatott
hatalmas természeti ert képvisel istenség. Mint
ilyen jelenik meg Hesiodos Theogoniájában, hol az
játszi

k

;

ábra. Bros (Róma, KapitoL

mazeum).

vatikáni torzó, míg a 2. ábrán látható E. (a kapitoliumi múzeumban) valószínleg Lysippos

m-

vére vezetend vissza.
Ers, nevezetes kisbolygó. 1. Bolygók.
Erosio (lat.), 1. Erózió.
Erotéma (gör., többesben erotemata), kérdés,
1. ibra. Ers (Róma, Vatikán).
kérd tétel erotematikusan a. m. kérdezve erotematika, a kérdezés mvészete. Minthogy ezt a
si Chaosból Gaia és E. keletkezik, vagyis a föld módszert fleg vallásos tárgyakra alkalmazták,
és az embereket, isteneket egyaránt egyesít, katekéta módszemek, és mivel Sokrates módkényszerít szerelmi hatalom. Az orflkusok si jára vezeti a tanuló gondolkozását, szokratikus
titokzatos tana értelmében a világtojásból szár- módszemek is nevezik.
mazott a hatahnas E., mint világalkotó elv. Csak
Erotika (gör.) a. m. a szerelem tana a képzkésbb lép fel E.-nak ama felfogása, mely a mai mvészetnek és az irodalomnak sexuális tartalmú
köztudatban is él s mely az érzéki szerelem istenét és vonatkozású termékei s az ezekkel foglalkozó
látja benn., a legfiatalabb istennek tekinti s tudomány.
Aphrodité és Ares (illetleg Hermes) fiának
Erotikus (a gör. Ersbl) a. m. szerelmi. E.
mon^'a. A költészetben majd kizárólag ez az E. költészet a. m. szerelmi költészet, egyszersmind
szerepelt s ennek alakja — mindjobban kiszínezve a. m. az érzékiség költészete, frivol víigy éppen
kecses, játszi vonásokkal
lassanként teljesen obscén költemények. Ilyenek jelentékeny számháttérbe szorította a kultusz komoly istenségét. mal maradtak fenn az ókorból, de az újkorban is
Ebben a felfogásban E. bájos gyermek, pajkos és sok keletkezett s XIV. és XV. Lajos feslett kora:

;

;

:

—

—

Erotlzmus
bau nyomtatásban

is

megjelent

;
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legnevezetesebb

lépcszetes

alakulattal

mintegy 60 geogr. mf.

szerzk voltak Crébillon és De Sade. Híres hosszaságban 1000— 2(X)0 m. mélységben folyó
gyjtemény Erotopaegnia seu Priapeja veterum vizek kimosása idézett el. Az E. hatása a geolóet recentium Veneri jocosae sacriun (Paris 1798). giában legszebben a hegy- és völgyképzdósben
ily

;

]L.-ok általán a szerelmi költök (ideértve pl. Sapphót,

Anakreont is), de fleg azon elbeszélések szerzit
szokták jEroíid Scriptores Graeci (görög szerelmi
szerzk) néven nevezni, akik a hanyatló görög
irodalom korában az újkor regényeinek és novelláinak elzményei gyanánt szónoklás és érzelgs
prózában szerelmi tárgyú kezdetleges elbeszéléseket költöttek; sorozatuk (Chariton, Ephesosi
Xenophon, Heliodoros, az Aethiopica szerzje,—
Longos, Achilleus Tatios, Eustathios, a Kr. utáni
els szászadtól a bizánci korig elhúzódik. Legújabb
kiadásuk Hirschigtl (Paris 1856) és Herchertl
(Leipzig 1858—9, 2. köt.). V. ö. Rohde, Der griechische Román imd seine Vorláufer (Leipzig
1876); Beöthy, Szépprózai elbeszélés; Katona
Lajos és Dézsi Lajos értekezései.
Erotizmus (lat.), szerelem, szerelmi mámor.
Erotomania (gör.), kóros nemi ingerlékenység.
Erózió (lat. erosio), 1. orvosi értelemben a nyálkahártyák felületes kifekélyesedése a hám leválása következtében. Nagyon gyakori a méh hüvelyes részén gyuladás miatt; ha az B. nagyobb
vérzéssel jár haemorrhagiás j&.-ról, ha szemölcsös növedékek képzdését okozza, papiUaris E.ról szólunk. A fogííon az B. a zománc hiányos
kifejldését jelenti. L. Fogbetegségek.
2. E., geológiai értelemoen a víz mechanikai és

—

nyilvánul.
Er, a fizikában általában véve az az ok, mely
a testek állapotában változást idéz el, vagy elidézni törekszik. A mozgás els tapasztalati törvénye, vagyis a tehetetlenség törvénye szerint
minden test megmarad a nyugalom állapotában,
vagy pedig az egyenes vonalú és egyenletes mozgás állapotában mindaddig, míg valamely küls,
azaz a testen kívül fekv ok ezt az állapotot meg
nem változtatja, és éppen ezt a küls okot nevezzük ernek. Ha tehát valamely nyugvó test moz-

gásnak indul, vagy valamely mozgó test nyugalomba tér, vagy pedig ha valamely test mozgásának
akár iránya, akár sebessége, akár a kett együttvéve változik, úgy eme változásokat csak valamely
küls er idézheti el. A tapasztalás azonban azt
mutatja, hogy például az él lények maguktól is,
azaz csupán bels erknél fogva is megváltoztathatják mozgásuk vagy nyugalmuk állapotát, vagy
hogy például az ágyúból és a beletöltött golyóból
álló testrendszer a benne lev lpor felrobbanása,
tehát szintén bels er révén a golyó mozgását
idézi el ilyenkor azonban a megmozdított testek
mindig csak részei egy testrendszernek, melynek
többi részei egyidejleg ellenkez mozgásokat
vesznek fel. így az ágyú elsütésekor maga az ágyú
is visszafut, még pedig annyira, hogy az ágyúból és
a golyóból álló testrendszemek súljrpontja nem
mozdul meg. Ha nyugalomban lev. vagy pedig
egyenes vonalban egyenletesen mozgó testekkel
van dolgunk, még nem kell szükségképen következtetünk, hogy a testekre erk nem hatnak
így például egy az asztalon nyugvó testre ennek
súlya hat egyenletesen és egyenes pályán mozgó
vasúti vonatra a lokomotív húzó ereje hat azonban ezen erk hatását velük egyenl és ellenkez
;

kémiai munkája (kimosás,koptatás, elhurcolás stb.)
a föld felületén elidézett átalakulások. Az B.
azonban a föld alatt is tapasztalható. A víz ugyanis
beszivárog a földbe, hol az útjába es kzeteket átjárja, melyekbl az oldható anyagokat magába
véve (a kémiai B.) ismét a felszínre juthat, mint
forrás. A felszínen maradt víz folyóvá n, folyásában az útjába es közeteket koptatja azok ellenállóképessége szerint, a lágyabbakat (agyag, homok) elhurcolja (mechanikai E.). A keményebb er lerontja az asztalon lev test súlyát az asztal
kzeteknél a víz mindkét hatása nyilvánul, melyet visszahatása, az egyenletesen mozgó vonat lokoaz atmoszferiliák elmunkálatának kell megelzni motívjának húzó erejét a súrlódás és a leveg el(mállás, porlás). A kzetek finom repedéseiben lenállása rontja le. Általában egy szabadon mozmegfagyó víz meglazítja, illetve szétdarabolja gékony testre ható egyedüli er mindig megzaket, miáltal teriméje nagyobbodik. A víz erodáló varja a test nyugalmát vagy már meglev mozmimkája legjobban az egyes folyamterületeken gásának állapotát, és ha változások nem követnyilvánul, melyeknél úgy a partok, mint a meder keznek be, ez arról tanúskodik, hogy 9,z ert
folytonos változásnak vannak kitéve ezen irány- egy vagy több más er egyensúlyozza. A legfonban történt vizsgálatok számadatokkal igazolják, tosabb erk a tömegvonzás, a gázok és gzök
erk
hogy mennyi id kívántatik nagyobb folyóknál nyomása, a testek részecskéi között
1 m. vastagságú talaj elhurcolásához a számítás (molekulái erk), rugalmasság, az elektromos és
mágneses erk és az ú. n. ellenálló erk, mint a
negatív eredménye a következ
súrlódás és a közegek ellenállása. Mindezek néha
3600 óv
A Po folyó területén _ ... ... ... ...
elemi erknek is neveztetnek, megkülönbözteté7900 év
A Ganges folyó területén
A Duna folyó területén (Bécs felett) ... 15—16,000 év
sül az él lények (emberek, állatok) erejétl. Ha18,000 év
A Mlsszisszlppi folyó területén
tása tartamát tekintve minden er folytonos, leg30,000 óv
A Rajna folyó területén (Bonn felett) ...
által

;

;

:

;

mköd

;

alább bizonyos idtartamon át folytonos a szó
szoros értelmében vett pillanatnyi erk a valóságban nincsenek, mert a tapasztalás szerint minden állapotváltozás létesítésére ha még oly kicsiny,
er kívánde azért mégis véges idn át
;

A VÍZ

ezen munkájára a legszebb példát az Bibe

és mellékfolyói szolgáltatják, melyeknek átalakító
munkájaként Szászországban a páratlan szépség
Szász-Svájc tekinthet. Ezen hatás eredményei továbbá az ú. n. földpiramisok. A legeklatánsabb példát azonban Amerika Colorado államában találjuk (mély szakadékokban) a Canonokban, melyeket ^íOOO m. magasságban a tenger szine felett

mköd

tatik

meg.

Az erk, mint érzékileg észre nem vehet dolgok, csakis hatásaikból ítélhetk meg. Valamely
ert teljesen meghatározza támadáspontja, iránya

—
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és intenzitása (erssége, nagysága). A támadáspont az a pont, melyre az eró közvetlenül hat
az erö iránya azon irány, melyet a támadás-

—

Erátvitel

Er

(Ereu), régi magyar személynév, mely
nálunk is használatban volt
török Kücsüm (Kücsem, Kecsem) név jelentésészabadon engedhet. vel. Többnyii-e az alsóbb néposztálynál volt el-

pont felvesz, ha az ernek
Az erö intenzitását vagy statikailag, vagy dinamikailag mérhetjük. Az els mérésmód alapelve
az, hogy két er egyenl, ha egyazon harmadik ert egyazon körülmények között egyensú-

teljesen egyezik a

terjedve.

Erátvitel. Az erátvivk oly készülékek, melyeknek segítségével nagyobb eró átvitelére való
alkatrészeket lehet kapcsolatba hozni. így pl. ha
lyozhat. Pl. ha valamely testet egy mgós mér- egy forgó transzmisszió résszel egy más transzlegre teszünk, súlya a rugót mindaddig feszíti, missziót akarunk hajtani, mind a kettre alkalmíg a rugalmasság ereje a test súlyát nem egyen- mazunk egy-egy ki- és bekapcsolható bütykös v.
súlyozza
ha egy másik test súlya ugyanazon a súrlódó kereket, melyek közül az egyiket egy
rugón ugyanakkora deformációt létesít, ugyan- emelty segítségével eltolhatjuk és így kéz seakkora ert egyensúlyoz, mint az elbbeni súly, gítségével kapcsolhatjuk. A kapcsoló ert a kéz
tehát a két test súlya egyenl. Ha most 1 cm» szolgáltatja, a hajtóert pedig a mozgó transzmiszvíznek vagyis 1 gramm tömegnek súlyát egy- szió. Egy hasonló példája ennek a Moerse-táviró,
ségül vesszük, ez a súly egység eregységül is ahol a di'óton jöv gyenge áram nem vohia készolgálhat ugyanis minden eró húzást vagy nyo- pes az írógépet mozgatni, de elegend arra, hogy
mást fejthet ki, tehát minden er a súlyegység- a relais segítségével egy más ersebb áranikörbe
gel mérhet. De mivel a testek súlya a Föld kapcsolt írógépet mozgásba hozzon, ügyanily kéíelületén változik, a grammtömeg súlya sem ál- szülék az, amelynek segítségével valamely jobbra;

;

landó, tehát ez nem változatlan vagy abszolút
egység. Dyen egységet szolgáltat az erk dinamikai hatása, a mozgás. A mozgás második tapasztalati törvénye szerint az er arányos a mozgatott
tömeggel és az ebben létesített gyorsulással és
az erk egységéül azon er vétetik, mely a töniegegységre hatván, ebben a gyorsulás egységét
létesíti. Ha a tömegegység 1 gramm, és az er
t-bben egy másodperc (1 sec) alatt 1 cm. sec~*
gyorsulást v. egy másodperc tartamában másodpercenkénti 1 cm. sebességet létesít, úgy ez az er a
C. G. S. rendszerbeli eregység lészen, mely egység din nevet visel egy millió din neve megadin.
Budapesten 1 grammtömeg súlya 980'88 din az
egyenlítn ugyancsak 1 grammtömeg súlya 978-10
din, a sarkokon pedig 983'11 din. Innét kitnik,
hogy nagy pontosságra nem törekv gyakorlati
célokra a gramm-tömeg és a kilogramm-tömeg
súlya megközelítleg állandó eröegységtü vehet.
Midn az er egy bizonyos úton át valamely
ellenállást, például kohéziót, rugalmasságot, nehézséget, súrlódást stb. gyz le, az er munkát végez munkát azonban minden mozgásban
lev test i8 végezhet, s a mozgó testek eme tehetsége eleven ernek is neveztetik; ez azonban
mechanikai értelemben egyáltalában nem er,
hanem az energia egyik faja, és pedig úgynevezett
iiwzgási energia ; a szébiek vagy víznek mozgási
energiája vagy a
energiája egy malomnak v.
gépezetnek hajtására használható fel ; innét van,
hogy a közéletben a szélnek, víznek, tznek stb.
erejérl beszélünk. L. még Erpár,
összetétele és szétbontása.
az esztétikában a fenségesnek egy elemét
képezi. Az -ert a mvészet minden ága a legnagyobb elszeretettel ábrázolta. Még az ós niito.szokban is fszerepet játszik. A Heraklesek, Sámsonok, Siegfriedek. Toldik mindig kedvelt alakjai
voltak a népmondának, költészetnek, szobrászatnak. Az eró tartja fenn a világ oszlopait (Atlas).
A szellemi er alkot, kormányoz.
van a szónokban, ki érveivel, bizonyítékaival ellenfelét legyzi, de abban is, ki lelkesedését s általában heves érzehneit hallgatóiba tudja átültetni és ezzel
ket gyors elhatározásra indítja.
;

;

;

h

Erk

Er

Er

balra forgó

hengerm

hajtására

szol^ó gz-

gép vezérmvének megfelel beállítására szolgál.
Ha ugyanis a vezérmü állltóemeltyüje oly nehezen mozog, hogy emberi kéz nem bírja, akkor
összeköttetésbe hozzuk egy hengerben ide-oda
mozgó dugattyúval s az ember csak a dugattyú
mozgatására szükséges gz beereszt szelepét
fogja mozgatni, míg a nagyobb ert maga a gz
fogja végezni.

Erátviv vagy elosztó szerkezetek alatt értjük azokat a mechanizmusokat, melyek ahhoz
szükségesek, hogy egy távolabb es helyen termelt munkát, pl. vízi ert, vagy gzt, vagy elektromos áramot átvigyünk a felhasználási helyre
(gyárba, bányába) és itt szükséghez mérten az
egyes gépcsoportokhoz elosszuk. Erre a célra alkalmasak a transzmisszió- tengelyek, ha kisebb
a távolság, vagy kötél-E.-ek. A transzmissziótengelyek csapágyakban forgó hosszú tengelyek,
melyek szíj- és fogaskerekekkel a velük kapcsolatos más tengelyt hajtanak. Ha nagyobb a távolság, akkor használhatjuk a drótkötélhajtást, mely
két egymástól 60 100 m. távolságra lév oszlopokra szerelt drótkötélkerekekbl és az ket körülvev drótkötelekbl áll. Ezeknek a drótkötélkere-

—

keknek tartására szolgáló állványzatok lehetnek
falazottak, fából v. más oszlopszerkezetbl épültek.
feladó állomás el van látva egy függleges
tengellyel, mely a bele vezetett ert kúpkerekel^el
viszi fel a 6—8 m. magasságban elhelyezett kötél-

A

kerekek tengelyére, ahonnan aztán a végtelen
szalagban futó drótkötél vagy kenderkötél viszi
át a leadóállomásra. A leadóállomáson ugyanilyen függleges tengely hasonló kúpkerékáttételek segítségével viszi le a gyár hajtására való ftranszmisszióhoz. 100 m.-nél nagj^obb távolságra
annyi közbees állomás iktatandó, ahányszor 100
m. szükséges. Ezeken a közbees állomásokon
ketts vá^nyú kötélkerekeket kell használni.
Dy módon 8 10 km. távolságra is át lehet vinni
az ert. Nagyobb távolságra már oly nagyok a
súrlódási veszteségek, hogy az e fajta drótkötélátvitel használását a gazdaságos üzem nem engedheti meg. Ide elektromos E. szükséges, amely
egy primer- és egy szekunder-állomásból áll.

—
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vagyis egy elektromos generátor és egy elektro-

mos motor együttmködésébl állitható össze. Az
erforrás helyén termelik a magas feszültség
áramot és ezt megfelel vezet drótokkal átvezeaz eröfelhasználás helyére, ahol megfelel
transzformálás után belevezetik egy elektromos
motorba, amellyel aztán a gyári transzmissziót
hajtják. Ily módon kell magas feszültség árammal több 100 km. távolságra is el lehet vinni
az ert és igen sok irányba szét lehet könny
tik

amennyiben egyes gépek vagy
gépcsoportok hajtására megfelel elektromotorokat alkalmazunk. Ugyancsak használható bizonyos célokra nagy nyomás alatt álló víz, melynek
segítségével vizhajtású motorokat, vagy pedig

szerrel osztani,

nagy nyomás

alatt álló

leveg, melynek segítsé-

gével léghajtású motorokat, vagy nagy nyomás
alatt álló gz, melynek segítségével kisebb gzgépeket lehet hajtani és ezekkel lehet kapcsolatba
hozni a gyárba szétágazó transzmisszió-tengelyeket.

majd az ottani iskolák felügyelje, 1889. kolozsvári tanker. figazgató lett 1890. a Ferenc József intézet kormányzója s 1892. óta a budapesti
tankerület figazgatója. Nemzetközi kongresszusokon és kiállításokon több izben képviselte az
államot, szervezte a párisi nemzetközi kiállításon a magyar tanügyi osztályt és Londonban
rendezte a kulturális kiállítást. Tagja az országos közoktatási tanácsnak, alelnöke a középiskolai tanárvizsgáló bizottságnak és a Magyar
Pedag. Társ.-nak titkára, majd elnöke volt, késbb örökös tiszteletbeli elnöke lett a Földrajzi
Társaságnak tb. tagja a bécsi Földr. Társ.-nak.
Több kitüntetésben részesült (udvari tanácsos, a
vaskoronarend, francia becsületrend lovagja, stb.).
A keleti életet és irodalmat ismertet sok cikke
mellett értékes mfordítói mködése. 1899-ben
angolul megírta a hazánkat ismertet részt a
Londonban megjelent, The International Geography c.
számára, önállóan megjelent
vei Keleti gyöngyök [Omer Chejjam perzsa költ
költem., 1S71) ^Mafiz dalai (2 köt, 1872—73,
Haflz életrajzával); Leila ile Medsnun (Fuzuli
költi beszélye, 1875) Firduszi, Földosztó Feridun (a Sáhnámeból, 1890) Firduszi, Zál és Rudabe (a Sáhnámeból, 1890); Szádi Gulisztánja
Balkán-félszigeti népek költészetébl
(1889)
(1892); Utazásom Szicilia és Málta szigetén
Fáraók országában (1897)
Szent(1895)
földön (1899). Munkatársa e Lexikonnak is.
2. E. Danid József, ivd, szül. Baján 1844 szept.
;

;

;

m

m-

:

Erd

(fr.

számára

és ném. Fort), csekély

épített önálló, azaz várral,

számú védk
vagy erdített

hadállással erdítészetileg össze nem kötött, minfelé megvédhet kis vár. A jelenkorban
a nagy várak is sajátképen csak több E.-böl
képeztetnek, amelyek a várnak szánt terepet körülveszik és akként vannak elhelyezve, hogy lövegeikkel a köztük lev terep felett urdlkodhassanalc (1. Vár). Megkülönböztethetünk várerdö-

den oldal

amelyek vmely várnak kiegészít részei, záró
melyek valami szorost elzárnak, partjE.-ket, a melyek fleg a hadihajók óriás lövegei
elleni harcra képessé tétetnek, vértezett ü-ket, a
melyeknek az ellenség által ldözhet részei acélvértekkel vannak befödve és páncél-E-líet, melyeknek föalkotórésze vértekbl alkotott kupolaszer, többnyire gépezettel forgatható torony,
melyben közönségesen két igen nagy löveg van
ket,

^.-ket,

elhelyezve.

;

;

;

;

4

A

;

A

15., megh. Nagykikindán 1893 febr. 7. Elbb
bencés tanár volt s Esztergomban és Sopronban
tanított 1879. kilépvén e rendbl, a nagykikindai gimnázium tanára lett. Sok verset és cikket
írt fleg vidéki lapokba; a Kikindai Közlönyt
1882. megalapította s e lapnak haláláig kiadószerkesztje volt. önálló verses kötetei: Költemények (1869); Társasdalok (1875); Ujabb költemmyek (1878); TJjabb költemények, második
gyjtemény (1881) Király- és hondalok (1887)
Nova et vetera (1888) E. D. költeményeibl (új
gyüjtem. 1890);
pacsirtadaltól a szatiráig
nemzeti verselés szabá(1892) írt verstant is
;

Erdfok (fr. cavalier, ném. Katze, Eeiter), erdökben és várakban a fvédgátnál magasabb
védm, melyrl a környék jobban áttekinthet
A
ós az ellenséges ütegek jobban ldözhetk, mint a
A
fogatról. Farfiw^ofcjA; (Trancheekavaliere) a. m. lyai (1870).
a várvivó-árkok között épített, a sikam és a feErdítés, valamely terepnek mesterségesen oly
dett út fölött uralkodó feltöltött sáncok. Az E. állapotba való hozása, hogy azon csapatok v. seregabban különbözik a mellvédsüvegtl (bonnet), részek náluk erösebb ellenségnek is huzamosabhogy ez utóbbi csakis pásztázó ldöztetés ellen ban ellenállhassanak. E cél el lesz érve, ha a har;

;

;

véd célból épült, míg az E.
frendeltetése inkább támadó jelleg, amennyiben arról az ellenséget ldözik.
Erdgát (ném. Wall, lat. vallum), minden erdnek és várnak falkotórészét képez, a megerdítend helyet teljesen körülövez gát, melynek tetején az ellenség felli részére a mellvédet
és e mögött a széles, jó karban tartott gráÍMteí építik. L. Sáncgát és Várgát.
Erdi,!. Béla, tankerületi figazgató, szül. 1846
ápr. 19. Szászrégenben. Keleti nyelvi tanulmányait 1868. Konstantinápolyban folytatta utazott
Kis-Ázsiában, Egyiptomban, a Balkán-félszigeten.
1870-ben hazatérve a hirlapirás, földrajzi irodalom és mfordítás terén nagy tevékenységet fejtett ki
buzgón ápolta a török-magyar vonatkozásokat. 1882-ben a ílumei áll. gimn. igazgatója.
biztosít, tehát tisztán

;

;

:

cosok, a lövegek és esetleg a megvédend hadiszerek és hadikészletek az ellenség fegyvereinek
hatásától lehetleg megóvatnak és az E.-t használó csapatok fegyverhatása lehetleg fokoztatik.
Kiválóan fontos e mellett, hogy a használt E.
alaprajza, melyet katonai míinyelven défilementnak nevezünk, olyan legyen, hogy mögötte lev
csapatok sem arcból, sem oldalból az úgynevezett rézsútos tz által veszélyeztetve ne legyenek.
Az E. továbbá olyan legyen, hogy az abban lev
csapatok az E. megtámadása által veszteségeket
szenvedett és megingatott ellenség ellen bármikor,

lehetleg sok ervel, egyidejleg meglepen táfel, és végre,hogy az E. egy
részének az ellenség által történt elfoglalása még
ne kényszerítse a véd félt az összes E.-ek elhagyására. Néha valamely terület terepviszonyai

madólag léphessenek
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olyan kedvezk, hogy azok már kevés munkával
átalakíthatók erdített helyekké az ilyen E.-eket
természetes E. -éknek nevezik ahol azonban a természet e tekintetben csak igen kevés, vagy egyáltalában semmi elnyt nem nyújt és ahol tehát az erdít mvésznek kell elnyös viszonyokat teremtenie, ott mesterséges E.-ek alkotandók.
Ellenállási képességük és mikénti építkezésük sze;

;

—

Erdítési rendszerek

lembl tudjuk. Míg a spártaiak «a férfiak mellét*
tartották a legjobb E.-nek, addig a világhódító rómaiak különös súlyt fektettek az E.-re. Csapatjaik nemcsak az elfoglalt vidékeknek katonailag fontos pontjait alakították át várakká, hanem
még menet alatt is, mihelyt ellenség által való megtámadtatásuk csak lehetséges, ha nem is valószín
volt, táborukat mindig védgáttal vették körül. A
középkorban fleg a nagybirtokosok és a városok

megkülönböztetünk tábm'i v. futólagos (fr. forném. Feldbefestigung), ál- lakói biztosították magukat és vagyonukat E.-eklandó (permanentes) és ideiglenes (provisionelles) kel. így keletkezett a várépítészet és a városerödíE.-eket. Futólagos E. olyan E., amelyet néhány tészet, mely a lövfegyverek feltalálása és folyóra vagy nap alatt csinálnak és amely csakis tonos tökéletesbítése folytán különösen a XV-ik,
egyes fontos tereppontok, azaz helyiségek (hi- s azután a XVn. sz.-ban, és végre a XIX. század
dak, szorosok, magaslatok, ligetek, épületek, hetvenes éveiben nagyon megváltozott.
faluk stb.) könnyebb megvédhetése végett kéErdítési rendszerek (franc, systémes defortiszülnek. Az ily E.-nél, melyet csatárerödítés- fications). A XVI. sz. óta a legnevezetesebb katon-ek is nevezünk, többnyire csakis földet és fát nai építészek a technika fejldésével haladva,
dolgozhatnak fel azokkal a szerszámokkal, ame- annak megfelelleg mindig más-más elvek szelyeket a csapatok magukkal visznek, vagy ame- rint készítették erdítési terveiket. A lpor feltalyeket a helyszínen a polgároktól elvehetnek. lálása óta megkisérlett, 500-nál több erdítési
Állandó E. olyan, amelyet már béke idején, rendszer közül a legnevezetesebbek a leginkább
gondosan kidolgozott tervek szerint, oly anyagok- a XVI-ik sz.-ban alkalmazott ó-olasz rendszer,
ból építenek, amelyek az éghajlat viszontagsá- melynek igen szk, csekély felület bástyáinak olgainak huzamosabb idn át eUenállanak. Ilyenek dalai bástyafülekkel (orillon), azaz öbölszerü behaja várak (1. o.), a hadszervárak (fr. places de guerre, lással voltak a kurtinával összeköttetésbe hozva
ném. Waffenplatz), a fellegvárak (fr. és ném. cita- e rendszert Michdi alkalmazta elször 1527. Vedelles), ós az állandó erdök (fr. és ném. forts). rona erdítésénél. Micheli elvei szerint építette
Ideiglenes B. olyan E.; amelynek építését közve- a várakat Tartaglia is. Cataneo (spanyol) ós
tetlenül a háború kitörése eltt kezdik meg oly Marchi (olasz) ezen rendszert azzal tökélete^tetpontokon, amelyek a háború kitörésekor fennálló ték, hogy a bástyákat sokkal terjedelmesebbekviszonyok szerint a háború lefolyása alatt fon- nek tervezték s azok közepébe erdfokot (1. o.)
tos következményekkel bíró harcok színhelyei hányattak fel, amelyre ágyukat lehetett felállílesmek.
tani
ezenkívül a kurtina elé ravelint építettek
sidkben (melyekbl történelmi adatokat nem s az árok elébe fódözött idat készítettek; ezt
ismerünk) is építettek már E.-eket tüskés bokrok- a rendszert új olasznak nevezik. A XVI. sz.
kal, véd cölöpzettel, föld- és kgátakkal vették vége felé és a XVH. sz.-ban Németalföldön sok
körül az oly helyeken választott lakóhelyeket, várost erdítettek meg, ahol a talajvizek miatt
amelyekbe többnyire csak kevés, könnyen elzár- rohammentes mélység árkokat nem lehetett
ható utakon lehetett jutni. Néha két, st több kör- ásatni s az id is rövid volt arra, hogy az árokgáttal vették körül a lakóhelyeket. Több ily skori lejtöket kfalakkal lehetett volna burkolni igen
E. maradványainál látható, hogy építöik oly kö- széles, vízzel megtöltött árkok mögött csakis
vekbl rakták össze a védgátakat, amelyek ha magas földgátat hánytak fel, a mely eltt még az
felépítésük után körülöttük rakott nagy tüzek árokvíz szine fölött uralkodó alacsony védgátat
által huzamosabb idn át izzóvá tétettek, üveg- (faussebraie, ^itsd: foszbré) építettek; az árokba harint

:

tiflcations passagéres,

:

;

;

;

szer anyaggá olvadtak össze; ezeket üvegsáneoknak (Glasburgen) vagy salaksáncoknak
(Schlackenwálle) nevezik. Néhol az semberek
három oldalon egy könnyen meg nem mászható
hegyfoknak csakis negyedik oldalát zárták el
E.-sel
az ily E.-t várgátnak vagy gátvámak
(ném. Burgwall vagy Wallburg) nevezik. Végre
ott, ahol a törzsek már nemzetekké egyesültek és
közös érdekeik megvédését közös ügynek tekintet;

tolt

ellenség elleni

mködhetés

végett

még

több

külmúvet építettek az árokba s végre az árok ellenlejtje eltt védelemre berendezett födözött utat
készítettek. E németalföldi rendszemek egy javított módosítása a Coehoom-féle rendszer, amelynél
kfal képezi a fárok falát és védtornác az árok
ellenlejtjét; Coehoom azonkívül ellenz gátakat
is alkalmazott. A franciák a XVII. sz. végéig némi

kilóm, hosszú védgátat építettek, melyeket a nép
ördögárkoknak stb.-nek(a német nép: Pfahlgraben,
Teufelsgraben, Schwarzer-Graben, Schweinsgraben stb.) nevez. Már az ókor kezdetén a nevezetesebb városokat, fejedelmi lakóhelyeket stb. magas kfallal, védtornyokkal stb. vették körül,
amint az részint azoknak mai napig fenmaradt

módosításokkal az olasz erdítési rendszert alkalmazták, amidón az újkor legnevezetesebb mérnökkatonája. Vauban, lépett fel új korszakot alkotó s másfél századon át majdnem mindenütt
alkalmazott erdítési rendszerével. Vauban, aki
33 várat épített és 300-nál többet alakított át és
ezenkívül 53 várostromlást vezetétt (részben az
általa épített vagy javított várak ellen), nem
készített sajátképen soha általános mintát, hanem mindenütt a terepviszonyok szerint módo-

romjaiból, részint az Eufrates és a Tigris völ-

sította bástyás

ték, egész vidékeket zártak el E.-ekkel ellenséges
bekalandozások ellen ; e célra néha száz meg száz

rendszerét.

Vauban

rendszerei-

gyében és az Egyiptomban talált dombormvek és nek ja\itásai a Cormontaiffne és a meziéresi
falfestményekbl kitnik, részint pedig a történe- iskola rendszerei, a melyek fleg a kfalaluiak
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a direkt lövések ellen lehet megóvása és sok
menedékeröd és védötomácok alkalmazása által
különböznek Vauban kevesebb költséggel épített
erdítéseitl. Mlg a franciák a legújabb idkig a
bástyás rendszerekhez ragaszkodtak, addig már
a XVIII. sz. elején (1707) a németalföldi Landsberg az ollós erd (tenaille) rendszerét ajánlotta
ezt az eszmét Mordalembert francia tiszt karolta
fel, aki a bástyák helyett csillagai aku (ki- és beszökel védgátak) alaprajzot használt. Montalembert rendszerét továbbfejlesztették a németek, míg
a tüzérségnek a legújabb korban való rendkívüli
fejldése a mostani erd-rendszerre való áttérést
szükségessé nem tette. L. Vár.
Erdítéstan, 1. Várépítészet.
Erdítészet, 1. Erdítés ós VárépUészet.
Erdített hadállás. Oly helyeken, amelyeken
az ellenségnek okvetetlenül át kell haladnia,
erdítés segítségével a vidéket seregünkre nézve
oly elnyös harctérré alakítjuk át, hogy csekélyebb ervel nagyobb ert is fel tudjunk tartóztatni. Az ily hadállást B.-nak vagy erdített csatatérnek nevezik. Az E.-okon sziiséges erdítési
stb. munkákat többnyire csak háborúban végzik
némely államban (Oroszország és Franciaország)
azonban az E.-oknak építését, legalább részben,
az úgynevezett támpontok elkészítése által, már
békében hajtják végre. Támpontokul fleg helységeket, majorokat, kastélyokat, ligeteket stb. erdítenek meg, és ott, ahol ilyen tereptárgyak nincsenek, sáncokat építenek támpontokul a minden oldal felé megvédhet B.-okat erdített táboroknak is nevezik. E.-okat már a legrégibb id
óta alkalmaztak. A legújabb korban nevezetesekké váltak a Königgrátz eltt 1866. és aa
1877—78. a törökök által Plevna és Csataldzsa
körül, valamint az oroszok által a Sipka-szorosnál
;

épített B.-ok.

Erdített tábor, 1. Erdített hadállás.
Eregyenközény, 1. Erk összetétele

és szét-

bontása.

Eregység, 1. Er.
Erforgalom, 1. Energiaforgalom.

ügyességi gyakorlattal, melynél nem csak er, de
lendületek segítségével végeztetnek a test helyzetváltoztatásai.

Erhatalom (lat. vis major, danmum fatale,
casus, cui resisti nonpotest), a római jogból átvett fogalom. Pontos meghatározását a legújabb
jogfejldés sem adja. Általánosságban a magánjogi felelsség végs határa. E. esetében a legfokozottabb felelsség (culpa levissima, custodia)is
megsznik (1875.XXXVII.t.-c.398, 437 §-ai 1874.
XVin.t.-c. 1. §-a stb.), hacsak az E. fogahna alá es
valamely esemény elhárítása nem az ügylet kife;

(pl.

biztosítási ügylet),

és szétbontása

hárítható (subjectiv elmélet). Más felfogás szerint
az E. független minden emberi tevékenységtl s
ily módon önálló, az emberi akarat által nem befolyásolható léttel bir. Ilyen események pl. az es,
hó, szél, fagy, jégverés, hség, szárazság, járvány, földrengés stb. (objectiv elmélet).Végül van
olyan felfogás is, amely szerint az E. nem más,
mint véletlen (casus).

ETÖináitéi.B(imptUzus),yala.m6\Yp ernek szorzata azon t idvel, amelyen át hatott. Ha az er
ezen id alatt állandó nagyságú, akkor az
tötestet egyenletesen gyorsuló mozgásra bírja.
Ha a gyorsulást a-val jelezzük, a t id alatt elért
sebesség v=^at. A gyorsulás azonban a mozgató
ernek és a mozgatott tömegnek hányadosa,

m

meg

= — Ezt az értéket v képletébe
= — mibl pt = mv. Az mv szorzatot

vagyis a

V

.

téve,

moz-

gásmennyiségnek nevezik az E. tehát egyenl
az általa létesített mozgásmennyiséggel. így pl.
ágyú elsütésekor a fejld gázaktól származó B.
a lövegre éppen olyan, mint az ágyura, tehát
mozgásmennyiségeik is egyenlk az ágyú sebessége azonban annyiszor kisebb, mint a lövegé, a
hányszor nagyobb a tömege, mint ezé.
;

;

Erk összetétele és szétbontása a mechanikában az a müvelet, melyben két vagy több er
eredjét (1. Ered er) keressük, vagy pedig adott
ert két vagy több összetev erre bontunk szét.
E müvelet alaptörvénye az eregyenközény tétele.
mely szerint valamely pontra támadó két er
eredjét az adott két ert eltüntet vonalakból
szerkesztett egyenközény átszögellje tünteti el.
Ha két V. több er egyidejleg hat, mindegyikük
ugyanazt a hatást létesíti, melyet létesítene akkor
is, ha egymagában mködnék. Ha az J. pontra (1.
az ábrát) ható erk
egyike ezt a pontot bit

id

alatt

q
/"
'

A-

ból jB-be mozdítaná,

lendület nélkül történik, ellentétben az

jezett célja

Erk összetétele

gával, az uralkodó elmélet oly eseményt ért alatta,
amely a legszorgosabb gondossággal sem volt el-

zonyos

Ergáz, gázgépek hajtására használt gáz,
amilyen a vüágítógáz, vízgáz, benzingáz, de fleg a Dowsongáz. L. Gáztüzelés.
Ergyakorlat, a tom ázásban azon gyakorlatot
nevezik E.-nak, melynél a mozgás egész lassan,
minden

—

avagy valamely

jogszabály a felelsséget az E. okozataira is ki
nem terjeszti (pl. a posta fokozott felelssége
kocsiposta-küldeményeknél). Mivel ily módon az
E. vonatkozásban lehet a kötelezett fél gondossá-

a másik er pedig
ugyanazon id alatt
A-ból G-be mozdítaná
a két er egyidej ha-

^^

\'^

Kröegyenközény.

AB

AB

irányban
úton
tására is az J. pont az
úton át elre megy,
át, meg az J.C irányban
vonalakból
tehát a valóságban az J.C és
átszögelljét futja
szerkesztett egyenközény
be, a két ert pedig helyettesíthetjük egy harmadik ervel, az ered ervel, melynek hatására
pont A-hól D-he jut. Mivel az erk épp úgy
viszonylanak, mint az egyidej utak, a szer-^
kesztést magukra az erkre is alkalmazhatjuk.
Egyazon pontra ható kettnél több erösszetétea harmadik ert
lére e szerkesztést ismételjük
összetesszk az els két er eredjével, az így
nyert új eredt összetesszük a negyedik ervel és így tovább. Ugyanazon tétel szerint egy
adott er (AD) szétbontható két összetev erre
{AB és C-re) mindössze is csak oly egyenközényt kell szerkesztenünk, melynek az adott
er (AD) az átszögellje. Mivel általában számtalan ilyen egyenközény szerkeszthet, határo-

AG

AB

AD

A

:

A

;

—
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megoldásBak csak akkor van helye, ha adva
1. az egyik összetev intenzitás és irány szerint, 2. az egyik összetev irány szerint, a másikintenzitás szerint, 3. mind a két összetev intenzitás
szerint, 4. mind a két összetev irány szerint. Az
eröegyenközény tételébl továbbá következik,
hogy az egyazon pontra ható megegyez iránya
erk eredje egyenl az összetev erk összegével, az ellenkez iránynaké pedig az összetevk
különbségével. Ugyanezen tétellel meghatározható a különböz pontokra támadó nem párhuzamos és párhuzamos erk eredje is. Ez utóbbi, ha
az összetev erk egyenl iránynak, egj'enl az
összetevk összegével, támadáspontja pedig az
összetevk támadáspontjait összeköt vonalat akzott

van

:

ként osztja két részre, hogj' e részek hossza fordított viszonyban van a szomszédos összetevkkel.
két tétel segítségével akárhány párhuzamos er
egy egyedüli ervé t«het össze, ha az els két erö
eredjét összetesszük a harmadik ervel, az így
nyert eredt a •i-ik ervel és i. t. Az utoljára nyert

E

Ermér

—

bármely férfinak erejét v. szóval v. titkos itallal
lekötheti úgy hogy az elgyöngített férfiember a
házaséletre képtelen.

Erlépték.

1.

Grafosztcüka.

Ermér (dinamométer), a nyomások v. húzások mérésére, úgyszintén a gépek munkájának
meghatározására szolgáló mszer. A tulaj donkédeni E.-k az

erket közvetetlenül mérik, ellenben

azok az E.-k. melyek közvetetlenül a munkát mérik, s melyek tehát helyesen e[muiikamérök»-nek
volnának nevezendók, az ert csak bizonyos számítás végrehajtása után adják az E.-k egy harmadik faja az idegységenként végzett munkát
vagyis a munkasikert (effektust), nem pedig a
mechanikai értelemben vett ert méri, ezeket tehát
helyesen «munkasikermérk»-nek vagy effektus;

kellene nevezni. A tulajdonképeni E.-k
alapelve abban áll, hogy a rugalmas testek deformációja (alakváltozása) bizonyos határok között
arányos a deformáló ervel ide tartoznak az öszszes rugós mérlegek, melyekben a mérend er6

mérknek

;

ered egj'enl valamennyi párhuzamos

er

ö^ze^vel, támadáspontja pedig a

erk középpontja nevét
a testek mllypontjának meghatározása emez összetételnek a nehézségi erre alkalmazott különös esete.
Valamely erö továbbá számtalan módon
bontható szét két párhuzamos erre, csak
arra kell ügyelni, hogy az összetevk öszszege egyenl legyen az adott ervel,
_
támadáspontjaiknak a szétbontandó erö
támadáspontjától való távolsága pedig
Prony-féle féke«ö.
fordított viszonyban legyen magokkal az
összetevkkel. Ha a p^huzamos erk ellenkez egy spirálist nyújt vagy szorít össze, vagy pedig^
iránynak, eredjük egyenl a különbségükkel, de egy V. több alkalmas alakú acéllemezt hajlít meg.
az ered támadáspontja nem esik az összetevk A deformáció egy a készülékre alkalmazott skálán
támadáspontjait összeköt vonalba, hanem ennek vagy közvetetlenül leolvasható, vagy pedig a dea nagyobbik er felé való meghosszabbításába, és formációval járó mozgás emelty-szerkezet révén
pedig annál távolabb, mentül kisebb az összetevk mutatóra vitetik át, mely a deformációt mintegy
különbsége. Az E.-ra vonatkozó tételek alkalma- megnagyítva tünteti el. Mindezen E.-k skálája
zásával végre a térben ható bármennyi tetszés tapasztalati úton készül eregj'ségül vesszük azt
szerinti irányú és intenzitású er egy egyedüli a nyomást vagy húzást, melyet a kilogramm-tömeg
ervé és egy egyedüli eröpárrá tehet össze. Az súlya létesít és a skálán megjegyezzük azokat a
eröegyenközény tételének ásó nyomaira Aristote- pontokat melyekre a készülék mutatója 1, 2, 3,
lesnél (Questiones mechanicae), késbb Frascato- stb. kilogramm alkalmazásakor beáll. Ha az
ronál (1538) találunk a tételt sztatikái szempont- ilyen E. pl. egy kocsi és a fogat közé kapcsolból elször Stevin (1540), dinamikai szempontból tatik, bármely pUlanatban leolvasható a motor
pedig Gaülei (1602) állapította meg; az E. elmé- (ló, lokomotív stb.) húzó ereja Mivel a fémek
lete késbbi idkben is számos vizsgálat tárgya rugalmassága hosszas igénybevétel után megválvolt, s a múlt század elején Poinsot tetemesen b- tozik, V. mint mondani szokás, a rugók kifáradvítette.
nak, az E.-k skáláját idközönkint ellenrzésnek
Erközpont alatt az olyan munkatermelö he- kell alávetni. E készülékek akként is rendezhetk
lyet értjük, ahol nagyobb vizier, vagy nagyobb be, hogy adataikat önmködlég feljegyezzék (digózkazántelep, vagy nagyobb gázgép szolgáltatja natnográf) és egyúttal az er munkáját is mérjék.
a gépek hajtására való energiát és az itt termelt Egyes E.-k az ert vagy pedig a munkát akként
munkát erelosztók segltsé^vel több egymástól mérik, hogy méréskor az ellenállással vagy a
távolabb es helyen lev gépek hajtására osztják hajtott géppel közvetetlen kapcsolatban vannak.
szét. Ilyen például a villamos vasút központi te- Vannak azonban olyan E.-k is, melyek mesterlepe, ahol 20—30.000 gz vagy vízi lóer termeli ségesen létesített ellenállást vagy mesterségesen
az elektromos áramot, amely aztán a város és létesített ellenálló mmikát mérnek alapelvük abkörnyékének hálózatába szétosztva hajtja az egyes ban áll, hogy a motor által a tengelyre átvitt
kocsikban lev elektromotorokat. Dyennek tekint- munkát surlóidás által felemésztetjük és eme súrhetjük a gázgyárat is.
lódás ellenálló munkáját megmérjük. A Prony^
Erlekötés, a kumzslás egyik fömívelete. Nép- fHe fékez (1. az ábrá£) áll egy
fémkorongból,
hiedelem szerint a nö féljenek vagy a kuruzsló mely arra as a tengelyre van ékelve, melynek
párhíLzamos
viseli;

:

;

;

A

—
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B

effektusa megmérend e korongra a fából való
emelöés Cfékezk szorulnak s ezek ismét a
rúddal vannak összekötve, mely rúdnak végén
;

DD

az

E serpeny fiigg

az oldalt

;

felállított

Fés G

—

Ers felindulás

Poinsot állította

ments de

fel

következ müveiben:

1804

Élé-

kiadás Paris 1872)
Théorie nouvelle de la rotation des corps (Journal
des Mathématiques de Liouville, XVI., 1851).
statique,

(11.

Eröparallelogramm V. eregyenközéni, hErk
rudak az emelnek mozgását bizonyos határok
közé szorítják. Midn eme készülékkel valamely összetétele és szétbontása.
Erpoligon (erösokszög), egy pontra támadó
gzgép, gázmotor, vlz- vagy szélkerék effektusát
mérni akarjuk, az a tengelyt a dolgozó-géppel való több er összetételének poligonnal föltüntethet
minden kapcsolatából kiváltjuk, a gépet megindít- grafikai képe. Ha az els ert föltüntet egyenes
juk és a bb két csavart megszorítjuk. Ha az a ten- végpontjából a második ervel párhuzamos és
gely a nyíl irányában forog, a súrlódás ugyanezen egyenl egyenest vonunk, ennek végpontjából isirányban magával igyekszik ragadni az egész mét a harmadik ervel párhuzamos és egyenl
rudat is, és ha az í? egyenest, s. i. t., akkor az utolsó egyenes végfékezö-rendszert, tehát a
serpenybe rakott súlyokat fokozatosan szaporít- pontját az erk támadáspontjával összeköt egyejuk, elérhetjük, hogy ezek a súlyok, hozzájuk szá- nes, amely a nyitott sokszög záró oldala, az adott
rúdnak a c erk eredjét tünteti el. Ha az ilyen szerkeszmítva a serpeny súlyát és a
pontba redukált nyomását, a fékez fák és a korong téskor nem nyitott, hanem zárt poligont kapunk,
rúd í tehát az utolsó ert feltüntet egyenes az erk
közötti súrlódást egyensúlyozzák és a
és G között marad anélkül, hogy 6r-hez szorulna. támadási pontjával összeesik, akkor nincs ered
A csavaroknak kisebb-nagyobb mértékben való ós az erk egymást egyensúlyozzák.
serpenybe rakott súlyok
megszorítása és az
Ers (Ereus), kedvelt személynév az Árpádok
változtatásával némi próbálgatás után elérhet, korában, mely fleg az alsóbb néposztálynál volt
hogy a tengely avval a normális sebességgel fo- használatban. 1237-ben a Csák nemzetség egyik
rog, amellyel akkor forog, midn valamennyi dol- szabadosát említik Brous néven.
Ersd, kisk. Háromszék vm. miklósvári j.-ban,
gozó gépet hajtja,
Erömütan, 1. Mechanika.
(1910) 483 oláh és magyar lak., u. p. Árapatak, u. t.
Ermvész, így nevezik magukat azok, akik Botfalui cukorgyár.
Ersdy Sándor, szül. 1871. Marosugrán, régi
testi erejük és ügyességük mutogatása által keresik kenyerüket. Ilyenek az equilibristák, kötél- székely nemes családból. 1895-ben Maros-Torda
táncosok, tornászok köznéven akrobaták-nak is vármegye szolgálatába állott, elbb szolgabíró,
nevezzük ket, bár így eredetileg csak a kötél- majd aljegyz, 1903. vármegyei fjegyz lett, s
táncosokat hívták.
a marosvásárhelyi községi közigazgatási tanfoErpár, két, egymással egyenl és ellenkez lyamnak több éven át igazgatója volt. 1906-ban
irányú párhuzamos er, melyek valamely merev a nemzeti ellenállás idején a Maros-Torda vártestet két össze nem es pontban támadnak meg. megyébe küldött kir. biztos kormányzása idején
Az erk összetételének törvényei szerint az B. is a tisztikar egy részével megmaradt állásában,
eredje végtelen kicsiny vohia, míg támadási emiatt a koalíció kormányra jutásakor megfosz-

DD

DD

DD

E

;

pontja a végtelenbe esnék. Gyakorlatilag tehát
az B.-nak nincs eredje és az csak forgó mozgást
létesíthet. Az E. forgató képessége annál nagyobb, minél nagyobb a forgatónyomatéka, vagyis

tották hivatalától
de az ítéletet nem ismerte el
jogosnak és csendrökkel kellett eltávolítani. A
koalíciós kormány visszalépése után a vármegyében a 67-es pártot szervezte s Khuen-Hédei'váry
gróf kinevezte Maros-Torda vm. és Maros- Vásár;

azon szorzat, melynek
egyik tényezje az egyik hely fispánjává. De kinevezése a vármegyei eler (p), másik tényezje lenzék legszenvedélyesebb támadását idézte el,
pedig az erk irányvona- s ámbár a megindított vizsgálat teljesen rehabilait merlegesen össze- litálta, a vármegye nyugalma érdekében fispáni
\ köt egyenes (a), ame- tisztjétl fölmentették és a miniszterelnökséghez
\lyet az E. karjának neve- osztották be szolgálatra.
izünk. Két B. egyenl forErs felindulás. Az E. enyhíti a beszámítást,
gató képesség és egy- de csak akkor, ha a sértettnek jogtalan cselekmást helyettesítheti, ha ményére, jogtalan provokációjára vezethet vissza.
forgató nyomatékuk
A szándékos emberölésnél az E.-ról a 281. § inegyenl. E. forgató ha- tézkedik és els bekezdésében a szándékos emtása nem egyensúlyoz- berölés rendes büntetési tétele helyett (10 15
ható egy egyedüU er- évig terjedhet fegyház) tíz évig terjedhet fegyBröp&r.
vel, hanem csak vele
házat állapít meg arra az esetre, ha a szándék
egyenl nyomatékú s ugyanazon síkban (vagy a tettesnek ers felindulásában keletkezett és rögezzel változatlan kapcsolatban lev párhuzamos tön végrehajtatott. A második bekezdés még enysíkban)
B.-ral, mely ellenkez forgást hébb büntetési tételt állapít meg arra az esetre, ha
igyekszik létesíteni. Az E. tengelyének olyan az B.-t az okozta, hogy a megölt személy a tettest
egyenest nevezünk, mely az B. síkjára merleges. V. hozzátartozóit jogtalanul súlyosan bántalmazta
Az E. tengelynyomatéka a tengelynek oly da- vagy megsértette. A büntetés ebben az esetben öt
rabja, mely arányos az B. nyomatékával ós az B. évig terjedhet börtön, úgy hogy tehát ebben az
síkjának azon oldalára van helyezve, ahonnan va- esetben a Btk. 92. §-ának alkalmazásával egy napi
lamely figyel a forgást az óramutató irányában fogházig is le lehet szállítani. Felmen vagy letörténnek látja. Az E. fogaUnát és elméletét men rokonnak vagy házastársnak E.-ban elkö1

—

mköd
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Ersítés

Erszak

vetett megölésénél is flgyelembe veszi a törvény
az E.-t (281. § 3-ik bekezdés), de ebben az esetben a viszonyra való tekintettel a büntetés súlyosabb, 5—10 évig terjedhet fegyház. A halált

Medve Jankó, a Siddhi-Kür Massangja és a
magyar Fehéríófia körül csoportosuló változások
sorába tartoznak. V. ö. Kálmányh., Szeged népe
és Katona Lajos, Magyar Népmesetipusok (II.

okozott testi sértésnek büntetése egyszer provokáció esetében 1 5 évig súlyos provokáció esetében 3 évig terjedhet börtön.
Ersítés, fotográfiai eljárás, mely a túlságosan gyenge (lanyha) negativek használhatóvá tételét célozza. Legkiadósabb a szubUmát-E., melynél a negativet tömény vizes szublimátoldatban
áztatjuk, amiáltal a meglev képre még higanysók csapódnak le, ezeket azután 5°/o-os ammoniaoldatban megfeketítjük.
Ersítési palack, a. m. leideni palack (1. o.).
Ersítési szám. Valamely elektromos kondenzátoron az elektromosságnak sokkal nagyobb
mennyiségét lehet felhalmozni, mint amennyit lehotne, ha ugyanazon testet csak mint egyszer
szigetelt vezett használnék. Ezt úgy szokás kifejezni,
hogy a kondenzátor kapacitása sokkal nagyobb, mint az ugyanolyan méret egyszer vezeté. A szám, mely megmutatja, hányszor nagyobb a kondenzátor kapacitása, mint a
vele egyenl méret vezeté, a kondenzátor E.-a,
vagy srít képessége. Ennek nagysága függ a
kondenzátor alakjától, méreteitl, de nagy mértékben függ azon szigetel (dielektromos) anyagtól is, mely a kondenzátor vezet részeit egymástól elválasztja. Az E. más, ha a szigetel réteg
leveg és más, ha az üveg, ebonit stb. (L. Leideni palack, Franklin-féle tábla, Dielektromos
állandó.)

Ethnogr. 1903, 125-131).

—

i

—

;

Ersít gyógyszerek, Ersít szerek.
Ersít szerek (rohorantia, tonica, zsongító1.

szerek, plastica,

antikachectica), gyógyszerek,

melyek általános gyengeségnél sikeiTel alkalmazhatók, rendesen bizonyos ersít életmód, étrend
és eljárás mellett (mozgás, diéta,hidegvlzkúra). Ha
a gyengeséget az emésztöszervek elégtelen mködése okozza, els feladatunk ezeket fokozott mködésre serkenteni keser anyagokkal, de ha ez nem

elegend, akkor a hiányzó emészt fermentupótolni is igyekszünk pepszint, sósavat,
tripszint, pankreatint adunk. Nagy szerepe van
újabban az elgyengült szervezet helyreállításában a gyógytápszereknek is, melyek kis térfogatban, az emésztszerveket felesleges munkától megkímél, st néha már elre megemésztett
alakban nagy tápértéket képviselnek, s hatalmas
serkenti a roborálásnak éppen oly idben, midn

mokat

:

az elgyengült beteg nem tud elegend táplálékot
magához venni és azt ki sem tudja használni.
De nem csupán az emésztés zavarai okozhatják
az erk hanyatlását és egy egész sereg oly gyógyszerrel is rendelkezünk, melyek a vérképzdésre, a
csontfejldésre, az idegrendszer állapotára, anyagcserére, ha ismeretlen módon is, de hatalmas befolyást gyakorobiak és adott esetben mint becses
E. szerepelhetnek. Ilyen a vas a vérszegénységnél, a foszfor a hiányos csontfejldésnél, az arzén
ugyancsak e két bajnál, st hektikus lesoványo<lásnál,mint az elégéseket csökkent,fehérjékot kímél gyógyszer a chininnel együtt jól használható.
Ers János, a német «Starker Hans»-szal rokon
jnagyar mesealak. A róla szóló mesék az orosz
Ricái Na-gy Lex^mna.
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Ersokszög, 1. Frpoligon.
Erss, i. Gyula, orvos-tánár,

szül. Dombon, Somáj. 20. Tanuhnányait a
budapesti egyetemen végezte, ahol 1879. orvosdoktorrá avatták. Már ugyanezen évben a pesti
szegény gyermekkórházban segédorvossá lett és
ott négy évig mködött. 1883-ban a Schordannféle ösztöndíjjal külföldi tanulmányúton volt, paediatriával (gyermekgyógyászattal) foglalkozott,
majd hazatérve Budapesten telepedett le. 1886-ban
a budapesti poliklinika gyermekgyógyászati osztályának forvosává, 1894. a poliklinikai egyesület titkárává, 1898. pedig a poliklinika igazgatójává választották. 1887-ben a Gyermekgyógyászat
különös tekintettel az újszülöttek és csecsemk
élettani és kóros viszonyaira c. tanból magántanári
képesítést nyert. 1904-ben egyetemi nyilvános
rendkívüli tanári címet kapott. B. sok szakmájába
vágó eredeti munkával gazdagította az irodalmat. Sokat foglalkozott az újszülött csecsemk
kezelésének kérdésével, a lelencüggyel, mely munkájából kifolyólag készült a gyermekvédelmi törvény.
2. E. Lajos, teol. dr., a tiszántúli ref. egyházkerület püspöke, sziU. Darvason 1857 márc. 2.,
megh. 1911 márc. 25. Teol. tanpályáját Debreczenben végezte, hol gimnáziumi segédtanár,
majd szenior volt, s az 1882—3. tanévet a baseli
s a berlini egyetemeken töltötte. Hazajvén, dévaványai adnünisztrátor, majd kémeri, földesi, püspökladányi lelkész lett, honnan 1899. a debreczeni teol. akadémián a dogmatikai tanszékre
választatott meg. Innen pedig 1908. a tiszántúli
egyházkerület püspöki székébe hivta
a közbizalom. A genfi egyetem 1909. a Kálvin János
születésének négyszázados jubileuma alkalmából
tiszteletbeli teol. doktori fokra emelte.Szerkesztöje volt, még mint hittanhallgató, az ifjúsági Közlönynek, majd mint lelkész és teol. tanár a Püspökladánynak és a Debreczeni Prot. Lapnak.
Nagyobb önálló mvei Baptista, egy a nép számára írt hitvédolmi füzet; Apologétika (Debreczen
1905) Buddhista katekhismus (u. o. 1906), németbl fordífr\'a. Részt vett, mint revizor, a Magyar
prot. írod. társaság által kiadott Kálvin-féle Jtastitució fordításában. Kéziratban maradt dogma-

mogy vmcgyóben, 1855

t

:

;

tikája.

Ers

vár a mi Istenünk, vagy más fordítás
Ers várunk nekünk az Isten, Luther

szerint
híres éneke
:

magyar fordításának kezd

sora,

amely éneket , a legújabb kutatások szerint, Oppenheimban 152iápr. havában szerzetté, mikor öt
a wormsi birodalmi gylés eltt való megjelenésétl barátai vissza akarták tartóztatni. Dallamát
némelyek szerint maga Luther, mások szerint
barátja Walther János szerzetté 1530-ban Torgauban.

Erszak

(lat. vis). Az ellenállást leküzdö erkülönösen más ember akaratának testi
ervel lenyügözése vagy cselekvésre kényszerítése. A magánjogban
a jogi cselekvény érvé-

kifejtés,

:

Erszakoskodás
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A kierszakolt jogcselekérvénytelen. A büntet jogban a beszámítást kizáró ok. Aki ellenállhatatlan er alatt cselekszik (Btk. 77. §.), tetteért büntetjogi felelsségre nem vonható. Az B. több büntetend cselekménynek így pl. a rablásnak, az B.-os nemi közösülésnek, a zsarolásnak, a hatóság elleni, a
magánosok elleni B.-nak egyik tényállás-eleme.
Egyes törvényhozások a jogtalan B.-oskodást önmagában is büntetik. Az E.-ot elhárító védekezés
jogos. L. Önvédelem, Önsegély.
nyességének akadálya.

mény

:

:

Erszakoskodás,
•

1.

Hatalmaskodás-

Erszakos nemi közösülés (stuprum). Szemérem

elleni bntett,

melyet a m. Btk. 232. §-a szevalamely nszemélyt er-

rint elkövet: a) az, aki

szakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy
vele házasságon kívül nemileg közösüljön; b)
az, aki valamely nszemélynek öntudatlan vagy
akarata nyilvánítására, vagy védelmére tehetetlen
állapotát aiTa használja fel, hogy vele házasságon
idézte el ezen
kívül nemileg közösüljön, akár
állapotát, akár nem. 12 éven alóli leánygyermekkel való közösülés feltétlenül B.-t képez, mert az
ily korú leánygyermek akaratának nyilvánítására
tehetetlen állapotban van, s így esetleges beleegyezése joghatáUyal nem bír. A kísérlet szabályainak megfelelen az erszak alkalmazása B.-re
irányzott szándékkal kísérletet állapít meg, habár
a közösülés még meg nem kezdetett. A bntett
bevégzéséhez sem az ejaculatio seminis, sem az
immissio penis nem sziikséges, hanem elegend a
nemi részeknek egyesítése. A tettesség elveinek
megfelelen tettes az is, aki az eröszakot alkalmazza, míg társa közösül, mert az erszak is a
bntett tényálladókához tartozik, s így az erszapl. aki a nt lefogva tartja
kot alkalmazó
tényálladéki cselekedetet végez. Minsített esetek a 235. § szerint a^ ha az E. felmen vagy
lemen ágbeli rokonon vagy testvéren b)ha a
tettesnek gyámságára, gondnokságára, tanítására,
nevelésére, felügyeletére, gyógykezelésére vagy
gondviselésére bízott személyen követtetett el a
237. § szerint pedig, ha a bntett, v. annak elkövetésére használt eszközök vagy szerek a sértettnek
halálát okozták. Az E.-nek rendes büntetése 10
évig, a 235. § eseteiben 10— 15 évig terjedhet,
a 237. § esetében életfogytig tartó fegyház. A
két utóbbi esetben, valamint akkor is, ha a tettes eUen az B.-sel az elkövetés idejére és helyére

—

—

:

;

;

Err

Ervonalak. Ha valamely térben gravitációs,
mágneses vagy elekti-omos erk hatnak, akkor
az erviszonyokat az ervonalak segítségével igen
szemlélhet módon lehet jellemezni. Az ervonalak t. i. oly görbék, melyek érinti az érintési
pontban ható er irányát adják. Az ergörbék ismeretével tehát ismerjük a tér minden egyes
pontjában az er irányát. Az er nagyságát pedig
megadja az E. száma. Ha ugyanis az E.-ra merleges felületi elemre annyi ervonalat húzunk,
hogy a felületegységre es B. száma egyenl legyen a tömegegységre (elektromosság vagy mágnesség egységére) ható ervel az illet helyen,
akkor minden más helyen is ez E. srsége (a felületegységre cs B. száma) egyenl az ervel. Az
B. a legszorosabbösszefggésben vannak a niveau-

melyeknek az B. ortogonális trajekazaz melyeket mindenütt derékszög alatt
metszenek. A gömbnek, mint gravitációs hatónak
ervonalai a középpontból kiinduló egyenesek,
mert az általa létesített er mindig a középpont
felületekkel,
toriái,

felé irónyított.

Ervonalszórás. Dinamógépekbl a mágnesi
ervonalak egy része nem a pólusok között lev
armatúra vasán nyomul keresztül, hanem egy
része a levegn át záródik, s az indukcióban nem
vesz részt. Bzek a szórt ervonalak az egész
;

jelenséget pedig B.-nak nevezzük. Minél kisebb í>
szórás, annál jobban van a dinamó szerkesztve,
s így hatásfoka is nagyobb, mert az armatúradrótban gerjesztett (indakált) elektromotoros er
arányos a dróttól az idegységben merlegesen
átszelt mágnesi ervonalak számával.
Érpatak (azeltt Htigyaj), kisk. Szabolcs vhi.
nagykállói j.-ban, (1910) í 995 magyar lak. ; u. p,
:

és u.

t.

Újfehértó.

Erpenius (van Erpe), Thotnas, hollandi

orien(Hollandia) 1584 szept.
11., megh. Leidenben 1624 nov. 13. Ijeidenben
és külföldi egyetemeken teológiát és keleti nyelveket tanult 1612. Leidenben a keleti nyelvek
tanárává, majd a keleti nyelvek hivatalos tolmácsává nevezték ki. Héber, arab, szírus, etióp és tötalista, szül.

Gorkumban

;

rök betkkel felszerelt nyomdát is alapított, mely
halála után az Blzevir nyomdájába olvadt be.
Grammatica arabica (Leiden 1613 és több Ízben)
és Rudimenta linguae arabicae (u. 0. 1620) c.
mveivel, úgymint az Arab Példabeszédekkel
(1620) és El-Makin História Saracenica-jának (u. 0.
nézve összefügg s hivatalból üldözend más bn- 1625) kiadásával és fordításával egyik alapvetje
tett is forog fenn, a bnvádi eljárásnak hivatal- volt az arab tanulmányoknak Európában.
Erpenja mala, adók. Várasd vm. pregradai
ból, egyébként csak a sértett fél indítványára van
helye. Ennek indoka a sértett félnek kímélete, j.-ban, (1910) 1425 horvát-szerb lak., u. p. és u. t.
akin az ügynek bnvádi úton tárgyalása sígy nyil- Krapinske Toplice.
Erpenja velika, adók. Várasd vm. klanjeci
vánossá tétele a bntett által szenvedettnél is súlyosabb sérelmet ejtene. Az E. nem bntettetik, j.-ban, (1910) 1324 horvát-szerb lak., u. p. Velikoha a tettes és a sértett között a bnvádi ítélet ki- Trgovisce. Vidékén hforrások fakadnak.
Erpfingen, falu a württembergi Schwarzwald
hirdetése eltt házasság jött létre.
kerület reutlingeni j.-ban, (1900) 804 lak., közelében
Ertakarmány, 1. Abrak.
1834. felfedezett 178 m. hosszú, 7 szakaszból
Erterv, I. Grafosztatika.
Erveszt. Az agárversenyen páronkint tör- álló B. cseppköbarlang van.
Érpók. 1. Csánkpók.
ténik a selejtez mérkzés. Már most, ha a beneKTx(Pizd'E.), a Rhaeti Alpok egyik csoportja.
vezettek száma páratlan, akkor a pár nélkül mabe nem nevezett Fleg gránitból álló hegytömeg Graubünden svájci
radó agár mellé egy idegen
agarat
osztanak be, amely hors concours mér- kantonban az Oberhalbstein-völgy és Val-Bever
közt. Legmagasabb csúcsok benne a Piz d'E. (3395
kzik vele. Ez az idegen agár az B.

—

—

—

Ram

Er

m.) és a Piz dellas Calderas (3393 m.), legnagyobb
glecserei az E. és a Caldex-as-glecser.

Er Ram, I. Ráma.
Er Ramleh, 1. Ramleh.

;

;

Gray),

a.

1.

még

Le nuove

istituzioui economiche nel secolo XIX.
(Milano 1874) La íinanze dei grandi communi
(Fiienze 1882) La riforma del credito fondiario
(Torino 1886)
Instituzioui industrJali popolari
(u. o. 1888)
Le operazioui de credito agiario e le
cartelie agrarie (Verona 1889).
Errhina (gör.-lat.) a. m. tüsszentet szerek.
Er Rü, 1. Bif.
trror (lat.) a m. tévedés, hiba. E. calctdi v.
eaZcwto számadási hiba. E. fadi, E.jurís:
ténybeli jogi tévedés. E. fadi nonnocei É. juris
nocet : a ténybeli tévedés a lévedónek nem árt
a jogi tévedés (a jogszabály félreértése) árt. E.
justus : menthet tévedés. E. inpersova tévedés
;

:

£rrare

közül említjtik: L'Itáliaindustriale (Torino 1872);
;

Errante, Vincenzo, olasz költ és politikus,
szül. Palennoban 1813 jul. 16. megh. Kómában
1891 ápr. 29. Jogot tanult és élénk részt vett
Szicília politikai mozgalmaiban, ami miatt hoszszabb idre számzték. Számkivetésébl visszatérve,szeEátorrá és a palennoi legfbb bíróság tag
jává nevezték ki. Mint költ következ mveivel tette nevét ismertté Tragédia e liriche (Róma
1874. 2 köt.) La San-Felice és Solimano il Grandé
(u. 0. 1877) tragédiák L'ideale és La libertá (u. o.
1878) költemények. Történelmi munkát is írt:
Storia deli' impero Osmano da Omán álla pace
di Carlovítz (ugyanott 1882—83., 2 köt).
Errantía (állat), a Soksörtés gyrs férgek
(Polychaeta) rendjének egyik alrendje, melynek
fajai állandóan szabadon mozognak. Ide tartoznak
a tengeri hernyók (Aphroditidae), a tengeri százlábúak (Kereidea), a palolo-féreg (Eunice vin'lis

Érsek
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Soksertéjüek.

bamanum

;

;

m

:

;

:

a személyben, E. in ohjedo : téve<lés a bncselekmény tárüyában, ÍJ. gwa/i/rfís; tévedcs a inségben. E. qual. in personam redundáns
tévedés a személy (házastárs) olylényege.s tulajdonságában, mely magára a személyre visszahat, a
személyben val tévedéssel egyenl jelentség.
(1. Házassági akaddlt/okJ.Egyehekhenl. Tévedés.
Errors excepted (ang.), kereskedelmi kifejezés a j^zámlákon, a. m. a tévedés lehetsége
,

:

'•

est (lat.), példabeszéd,
m. tévedni emberi dolog.
fenntartva,
Errata, 1. Errcdum.
Ersbyit (ásv.), az Ersby termhelyen (Ahlön
Erratikus kzettuskók, 1. Vándorkö.
sziget, Finnország) elforduló mikroklin ugyanErratám (lat.) a. m. tévedés, hiba többese ezen névvel illették a Pargasban található szkapo;

;

errata;

leginkább

Erratu corngenda,

:

sajtóhibákat ériünk alatta.
m. kijavítandó sajtóhibák.

a.

Érrece, 1. Erek.
Érreilex. Az órmozgató idegek az érzidegek
izgatása révén, azaz reflektorice is izgalomba
hozhatók. Ilyen É.-ek kiválthatók a legkülönbözbb érzidegek izgatása által, sót kiindulhatnak
magukból az érfalakból is. A hatás elssorban
arra a -területre szorítkozik, ahonnan az érz izgalom kiindult, adott körülmények közt azonban
a másik testfél azonos helyére is kiterjedhet. A
legtöbb érzideg izgatása emellett a zsigerek

beidegz zsigeridegekre (splanchnicus) is haHa az B. folytán nagyobb területen
változik meg az erek tágassága, a vérnyomás
ereit

tással van.
is

módosul. Legtöbbnyire az É. az erek szkülé-

sébl

litot is.

Erseh, Johann Sámuel, az újabbkori német bibGross-Glogauban 1766
jim. 23., megh. Halléban 1828 jan. 16., hol 1803
liográtía megalapítója, szül.

óta az AUgemeine Literatur-Zeitung szerkesztje, 1806 óta a íoldrajz és statisztika tanára és
1808 óta fkönyvtáros volt. Legnevezetesebb könyvészeti mvei Repertórium über die allgemeinen
deutschen Journalé (1790—92, 3 köt, történet
és segédtudományai); Allgemeines Repertórium
der Literatur (1793—1809, 8 köt); La Francé
littéraire (1797—98, 3 kötet és két pótlékkötet
1802 és 1806) Handbuch der deutschen Literatur seit der Mitte dos 18. Jahihunderts Í1812— 14.
8 köt, n. kiad. 1822—40). Leghatalmasabb vállalata a Gruberrel 1818. megalapított Allgomoine
Encyclopádie der Wissenschaften imd Künste
(Lipcse, Brockhaus), melyet a 21. kötetig szer:

;

(vasoconstrictio) áll, s ezért a vérnyomás
emelkedik (presszorikus hatás), de adott esetben
az erek tágulását eredményezheti (vasodilatatio), kesztett.
s ilyenkor a vérnyomás süIyed(depresszoriku8 haErse, nyelv, 1. Gael nyelv.
tás). E. képezi az alapját a dermograflzraus (urtiÉrsek és érsekség (gör.-lat. arcJnepiscopus,
caria facticia, 1. Cftalmiklütés) jelemégének is.
franc, ardievéque). É. oly egyházi lejedolom, akiErreforiák (errJiephoriák), 1. Arrhephoria.
nek joghatósága alá rendesen több püspök tarÉrrendszer, 1. a testben a nedvek áramlására, tozik, de maga is püspökséggel bír. Az alárenkeringésére szolgáló cshálózat, melyet részben delt püspököket szufifraganeusoknak
nevezik. A
a vérerek, részben a nyirok- és chylus-erek ké- püspökségben foglalt jogokon
kívül a:í É.-ek
peznek. A vérerek rendszerét 1. Vérkeringés, a hatosági jogai a következk tártományi
zsinanyirok- ós chylus-erekét 1. Nyirokrendszer.
tot hívhatnak össze, azon elnökölnek s annak
2.
E. (hány.). Az erek csapásában, dlésé- határozatáit kihirdetik, tartományukat a fcirtoben, kitöltésében és az éro«k minségében bi- mányi zsinat által elismert szükség
esetében
zonyos rendszer tepasztalható, mely vidékenként meglátogathatják, a szuffraganeusok felett felkülönbözik és valószínleg az érkitöltés korával ügyeleti jogot gyakorolnak, s egyházi fegyelmi
van összefüggésben. Ugyanegy vidéken többféle hatalommal isbirnak; átháramláskép apüsp-kök
rendsz'Tü erek is lehetnek.
mulasztásait pótolhatják.egy házi törvénykezési teErrera, Alberto,olasz nemzetgazdasági író, szül. kintetben a felebbvitoli hatóságot képezik.
Az É.
Velencében 18 Í2.,megh.l894-ben. 186H. Velencében joghatóságát jobbára IV. Ince pápa Roniani Eccletanár, 1874. a milanói Perseveranza szerkesztje, sia-féle konstituciója és a tridenti
zsinat hatórozmajd nápolyi egyetemi tanár lett. Számos müve mányai szabályozzák. A tiszteleti jogok
közül
:

Érsekcsanád
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említendk: a) az

az

É.-i palást (pallium); h)

—

do csakis tartoegyenes kereszt, melyet az É.
ünnepélyes alkalmakkor maga eltt
mányában
vitethet. (Vannak címzetes érsekek is, p. a lembergi örmény kat. É., kinek szuffraganeusa nincsen.) — Magyarországon É.-i megyék: l.az esztergomi 2. az egri 3. a kalocsai 4. a zágrábi 5.
a gyulafehérvári ^6v. kat. E.-i megye.' Az É.-ségekhez a következ szuffraganeus püspökségek
tartoznak: I. Az esztergomihoz: 1. a veszprémi;
3. a beszterczebányai 4. a
2. a székesfejérvári
váczi 5. a nyitrai 6. a pécsi 7. a szombathelyi
9. a munkácsi gör. szert. p.
10. az
8. a gyri
eperjesi g. sz. p. Alakulóban egy új gör. kat.
püspökség. A pannonhalmi fapátság (Szt. István idejébl) prelatura nullius, azaz független.
2. a kassai
II. Az egrihez
1. a szatmári p.
III. A kalocsaihoz
3. a szepesi 4t. a rozsnyói p.
IV.
1. a n.-váradi 2. a csanádi; 3. az erdélyi p.
k zágrábihoz: 1. azengg-modrusi; 2. a diakovári
3. a körösi g. sz. p.
V. A
V. szerém-bosnyai
gyulafehérvárihoz: 1. a n.-váradi g. sz. p. 2.
a lugosi és 3. a szamosújvári g. sz. p.
Érsekcsanád, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun
vm. kiskrösi j.-ban, (igio) 1987 magyar lak.,

—

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

—

:

;

;

—

:

—

;

—

;

;

—

Érsekújvár

lyeknek gyapjújából készül, minden évben január
21-én Szt. Ágnes napján szokás megáldani, magát a líöpenyt pedig Szt. Péter és Pál ünnepnap-

megelz

vagy a pápa, vagy helyettese
a Péter sírboltja fölötti, megrzésére szolgáló tartóba. Ezért mondatik «pallium de corpore beati Petri sumptimi»-nak.
Érsekkóty (azeltt Kéty), nagyk. Esztergom
vm. párkányi j.-ban, (1910) 1212 magyar lak., postahivatal u. t. Bény.
Érsekiéi, Nagykeszihez tartozó puszta Komárom vmegye csallóközi j.-ban, (i9oo) 99 lakossal,
régi róm. kat. templommal, róla neveztetett el a
papi nemesi szék, mely az esztergomi érsektl fügját

áldja

meg

estén

s elteszi

:

;

gött, s melyhez rajta kívül Örs, Szilas és
falu és puszta tartozott.

még

öt

Érsekség, 1. Érsek.
Érsekújvár (Neuháusel, Novezamki), rend. tanácsú város Nyitra vmegyében, á Nyitra jobb
partján, (1910) 16,228 lak. (1900-ban 13,385, kik
közt 12,197 magyar, 340 német ós 822 tót, felekezet szerint 11,626 róm. kat., 109 evang., 141
reform és 1504 izraelita). É. telekkönyvi hatósággal felruházott járásbíróságnak, adóhivatalnak,

közjegyzsógnek székhelye, van feroncrendi kolostora, apácazárdája, községi fgimnáziuma, polg.
postahivatal, u. t. Sükösd.
Érseki kalap, címereken, mint az érseki mél- leányiskola, iparostanonc-iskola, 4 elemi iskola
tóság jelvénye, lapos,zöld kalap,széles

karimával,

jobbról-balról zöld
zsinóron lelógó

takarókpénztára és
népbankja, az OsztrákMagyar bank mellékhelyisége, gazd. takarékstb.,

könyvnyomdája,
számos ipartársulata s
Érseki paláit egyéb egyesülete, vasúti
vagy köpeny (pal- állomása, posta-, táviró-

10—10

lium), a pápai és

az érseki méltóság
jelvénye, azzal a
különbséggel,
hogy a pápa az érseki palástot minEraeki kalap

egylete,

bojttal.

den istenszolgá-

és telefonhivatala, postatakarékpénztára. B. fontos vasúti csomópont, hol
a Máv. budapest— bécsi

vonalából a komáromi,
Érsekújvár címere.
privigyei és kistapolcsányi vonalak ágaznak
ki. Lakói különösen lovakkal és gabonával élénk
kereskedést znek. Jelentékeny a ló- és szarvasmarhatenyósztés lakói kosárfonást és kisipart
znek. Nagyobb gyári vállalatok a brgyár,
cipgyár, lenkikészítgyár, göztóglagyár, gázgyár, henger- ós mmalom. Van itt dohánybe-

funkciónál viaz érsekek ellenben csak bizonyos ünnepélyes alkalmakkor ós csakis saját érseki tartományukban viselhetik. Az érseki palást az egyházi
hatalomnak, s az érsekekre ruházott joghatóságnak annyira jelvénye, hogy annak megnyerése
eltt az érsek a joghatóság gyakorlására jogo- váltóhivatal, honvédhuszárlaktanya, posta-, távsítva nincs, st a püspöki renddel járó mködése- író- és telefonállomás, közkórház, nyilv. könyvket még saját megyéjében sem teljesítheti. Az tár. 1906-ban Kossuth Lajosnak szobrot emelérseknek adott pallium az érsek személyéhez és tek; II. Eákóczi Ferenc, Bercsényi és Bottyán
az érseki székhez van kötve, azért az nem megy át János lakóházai emléktáblákkal vannak megaz érsek utódjára, hanem halál esetében az érsek- jelölve, Czuezor Gergelynek mellszobrot állítotkel eltemettetik, áthelyezés esetében pedig a pal- tak (1906).
liummal már bíró érsek új palliumot tartozik
B. hajdaners vár volt,melyetaNyitra mocsarai
kérni, s mindaddig, mig azt meg nem kapja, új vettek körül Várdai Pál esztergomi érsek kezdte
tartományában az érseki joghatóságot nem gya- építtetni, birtokai védelmére; miután Esztergom
korolhatja. A címzetes érsekek (archiepiscopi in 1543. a törökök kezébe jutott, építését Oláh Miklós
partibus), minthogy nincs tartományuk, palliumot érsek fejezte be, kirl jóidéig, néha még a XVII.
nem is kapnak. Az É. alakjára nézve nem palást sz.-ban is. Oláhújvárnak nevezték. 1605 aug.
vagy köpeny, hanem három ujj széles, a vállakat 1-én Bocskai vezére, Rédei Ferenc ostrom alá
körformában körülfolyó szalag fehér gyapjúból, fogta. Jó ideig nem boldogult vele, de aug. 31-én
fekete selyemmel belesztt hat kereszttel, mely megsegíttetvén Szinán pasától, valamint homonell és hátíü kissé hosszasra lefügg s három tvel nai Drugeth Bálint hadaitól, ez utóbbi a várban
a többi díszöltöny fölé tzetik. A bárányokat, me- volt német rséget okt. 17. megadásra bírta s
lati

seli,

;

;

—

Érsekújvár
ügyes taktikával ki tudta

^iIlni,
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hogy a törökök

—

Erskine

Magyarországból kivert törököktói sem volt többé

nem bocsáttattak a várba. 1619-bea Bethlen Gábor mit tartani, e nagy terjedelm ersség fenntartása
hadai foglalták el, kiktl 1621. Buquoy Bonaven- Komárom mellett fölöslegessé vált. Ezért rendelte
tura császári tábornok akarta volna visszavenni.
Ez azonban nem sikerült, mert Bethlen idejekorán
értesülvén a támadásról, Horvát István vezetése
alatt 4000 könny lovast küldött fóhnentésére s
maga Baqnoy is elesett. Pázmány Péter nagy
gondot fordított B.-ra, számos épületet emeltetett
benne, egyebek közt a ferencrendiek zárdáját is,
kiket ó telepített ide. Az idközben királjri várrá
lett nevezetes ersségnek 1652. részletes leírását
adja Hammer, az ozmán birodalom történetében.
1663. aug. havában a török szerdár ostrom alá
fogta É.-t, melyet Forgách Ádám gr. vitézül védelmezett. Montecuccoli, Heister és Spork feladata
lett volna a vár fölmentése, de mivel táboruk lelkiismeretlen hanyagság miatt kicsiny és készületlen volt, Pozsonynál vesztegelve nézték.mint hull
porba a kereszténység eme nevezetes bástyája.
Forgách ugyanis, miután a fölment seregrl még
csak hírt sem vehetett s a puskapor- és fegyvertár
még a bombázás alatt levegbe röpült, a legtisztességesebb föltételek alatt föladta a törököknek a várat. Ó maga zeneszó mellett 3600 fnyi katonával
és 500 sebesülttel vonult ki B.-ból, hova a török
vonulván be, els dolga volt a két keresztény templomot mecsetekké átalakítani. Ezután É. török
uralom alatt volt egész 1685-ig, amikor is Lotharingiai Károly német birodalmi és magyar hadakkal vette ostrom alá, s több mint három heti küzdelem és nagy erfeszítések után végre is 1685 aug.
10. visszafoglalta. A vár bevételekor nyert diadaljelek kö2rt legnevezetesebb egy 18 láb hosszú és
10 láb széles török fözászló volt,amin keresztény
kézre az összes török háborúk idején ezen kívül
még csak három jutott. Az itt elíöglalt fzászlót
a badeni rgróf a württembergi segédcsapatoknak
ajándékozta.
É. visszavívását
európaszerte ünnepelték.
Nápoly, Pforzheim, Nürnberg, Boroszló, Hambmg, Brüsszel stb. örömünnepeket rendeztek a
nagy nap dicsítésére. 1704 nov. elején Rákóczi
Ferenc és az akkor kumccá lett Bottyán János
körülzárolták s miután a várban lév magyar
és német rség magyar része a kurucokhoz szított, november 16. éjjelén a rohamra küldött ezer
kuruc hajdú könny szerrel jutott a nevezetes
vár birtokába. Bottyán a fejedelem jóváhagyásával Ilosvay Imre ezredest tette az ersség parancsnokává, egyelre 500 gyaloggal és 300 lovassal. E. bevételének rendkívül nagy erkölcsi
hasznát látták a kurucok, a mennyiben e hír oly
hatást gyakorolt a labancokra, hogy közülök sokan, és pedig nemcsak németek, hanem rácok
is Rákóczi zászlai alá állottak. Nagy nyeremény
volt még azért is, mert a Vág és Garam mellékének állandó birtokát biztosítá és a kurucok jó-

formán minden

felföldi

alapjául szolgált.

Meg is becsülték

Károly 1725. a vár

el ni.

teljes lerontását.

Ma

már még csak rommaradványok sem, hanem csak
egy-két helynév rzi az egykor elsrend várö. Tlmly Káhnán, E. bevétele
1704. (Hadtört. Közlem. 1892.) Thaly cikke u. o.
1889 Balázs Gy. cikke (u. o. 1889) Fábián Já-

ersség emlékét. V.
;

;

Az esztergomi érsekség Új-vára (Esztergom
1896) Matunák cikke (Századok 1897) és B. a
török uralom alatt 1663—85. c mve (1901).
nos,

;

Érsekújvári

Duna

nevet visel helytelenül a

Duna azon ága (Kis-Duna), mely Pozsonyon alul az
Öreg-Dunából kiszakadva, a Csallóközt É. felöl
fogja körül s a Vág és Nyitra fölvétele után Komáromnál egyesül, a fággal. Ezen ág 15 kllométemyire lévén Érsekújvártól, elnevezését indokolatlanul viseli.
Érsekújvári kódex, az Erdy-kódex és Jordánszky-kódex után legterjedelmesebb régi nyelvemlékünk, amelynek legnagyobb részét Sövényházi Márta domonkosrendi apáca irta 1530—31.
Azeltt Érsekújváron volt a ferencrendiek kolostorában, most pedig a M. T. Akadémia kézirattárában rzik. Evangéliumokon s vallásos tanításokon kívül magában foglalja kódexirodalmunk
legdrágább kincsét alexandriai Szt. Katalin verses legendáját. A Katalin-legendát elször Toldy
Ferenc, másodszor Szilády Áron adta ki (mind a
:

kett mai helyesírással). Az egész kódexet elször
Volf Györgj- adta ki az Akadémia Nyelvemléktár
cím gyjteményében IX. és X. k. 1888.
Érsekvadkert, nagyk. Nógrád vm. balassagyarmati j.-ban, (1910) 3109 magyar lak., hitelszövetkezet, posta- és táviróhivatal.
Érselénd (azeltt : Érsdind), kisk. Bihar vm.
érmihályfalvi j.-ban, (1910) 990 magyar lak., vasúti állomás, posta- és táviróhivatal. Görög kel.
temploma a XVII. sz. elejébl való.
Érsemjén, nagyk. Bihar vm. érmihályfalvi
j. ban, (1910) 2651 magyar lak., vasúti megálló,
posta- és táviróhivatal, hitelszövetkezet. Itt szüL
(1759 okt. 27.) és lakott Kazinczy Ferenc, kinek
1907. itt (Fráter Lóránt és a Magy. Tud. Akad.
költségén) szobrot emeltek (Horvay János mve).

Erskine, Thvmas. lord, angol jogtudós, szül.
Edinbm-ghban 1750 jan. 21., megh. AlmondeUban,
a skót fváros közelében, 1823 nov. 17. Egyike volt
a legkeresettebb és ünnepeltobb véd-ügyvédeknek. A parlamentnek 1783 óta volt tagja, 1806.
pedig skut peer lett, Grenville rövidélet minisztériumában meg lordkancellár. Mint a szabadelv ellenzék egyik kimagasló vezérférfla, különösen az esküdtszék jogköre, az

ír

katolikusok

ügye és a rabszolgaság eltörlésének kérdésében (1814) vett kiválóan részt. Mvei A view
of the causes and consequences of the present war with Francé (London 1797), melyben a
kormánnyal és a közvéleménnyel szemben a firan:

hadjáratának stratégiai
1705. Bercsényi cia forradalom elveit védelmezni merte. (Ez a
egészen kijavíttatta. 1706. az egervári ütközetben munka 48 kiadást ért.) Beszédei 1803., újabban
elfogott Heister Hannibált ide, mint legersebb vá- 1847. és 1880. jelentek meg. Brougham és Walrukba kísértették stb. 1706-ban Rákóczi innen bo- ford szerkesztése mellett. (Az utóbbi kiadás azoncsátotta ki a nemzet sorsára dönt manifesztumot. ban nem teljes.) Arraata c. regényét névtelenül
&Iidn aztán vége szakadt a kuruc-világnak, s a adta ki (London 1817, 2 köt.).
:

Erslev
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Ghristian, dán történetíró, szül. Kodec. 28. a kopenhágai egyetemen 1883 óta a történelem tanára. Mvei Danmarks Len ogLensmad 1513—96 (1870) Konge
og Lensmand 1 det 16de Aarhundrede (Kopenh.
1879); Dronning Margrete og Kalmarunionens
Grundlaggelse (u. o. 1882); Erik af Pommem
(1901). Kiadta a IV. Keresztély király korabeli

Erslev,

penhágában 1852

;

:

;

országgylési tárgyalások jegyzkönyveit és a
Repertórium diplomaticum Regni Daniéi médiáéval is

'

c.

munkát

(3 köt.).

Erstein, járás és j.-i székhely Alsó-Blszász nómetbirodalmi kerületben, termékeny lapályon az
111 és a strassburg-baseli vasút mellett, (i9io) 6039
lak. Kammgarn-szövóssel, örlö- és fürész-malommal.
Érszakácsi (azeltt Szakácsi), kisk. Szilágy
vm. tasnádi j.-ban, (i9io) 1751 magyar és oláh
:

vasúti állomás, posta- és táviróhivatallal.

lak.,

Temploma

átalakított középkori építmény.

Ersza-mordva, a raordvák egyik törzse az Oka
folyó mentén (Nizsnij-Novgorod kormányzóságban).
1. Turkmének.
Érszeg (azeltt: Jerszeg), kisk. Krassó-Szörény vm. bogsáni j.-ban, (i9oo) 980 oláh, magyar
és német lak., postahivatal u. t. Vermes. L. még

Erszári,

;

Szinérszeg.

Érszentkirály, kisk. Szilágy vm. tasnádi j.-ban,
1206 magyar és oláh lak., hitelszövetkezet,

(1910)

postahivatal és telefonállomás.
Erszény (keszer), számítási egység nagyobb

pénzösszegekre Törökországban := 500 gurus v.
ezüstpiaszter, közel 100 korona.

Erszényállatocska, 1. Bursaria.
Erszénycsont, 1. Erszényesek.
Erszényes hoTz(Perametes Bougenvülei Quoy
et
Gaim, áiiat), az Erszényesek rendjébe, a
Sokfogú erszényesek (Polyprotodontia) alrendjébe tartozó állatfaj. Alapszíne a feketének és sárgának a keveréke 42 cm. hoszú, mibl 10 cm.
esik a farkára Kelet-Ausztrália magasabb, hvösebb hegyvidékein honos gyökerekkel ós gumókkal, mellékesen rovarokkal és férgekkel táplálkozik. Rokona a kótujjú B. (Ghoeropus castanotis Gray^, melyre jellemz, hogy els és ötödik
ujja teljesen hiányzik, a negyedik pedig elcsenevÓ8zett,hátulsó lábain csak egyetlen egy nagy ujja
van, a negyedik a többiekhez képest csenevész
körülbelül akkora, mint a kisebb tengeri nyúl
egész Ausztráliában honos növényekkel és rovarokkal táplálkozik.
Erszényes egér (Acrohates, áiiat), az Erszényesek rendjébe, a Kevésfoguak (Diprotodonta) alrendjébe tartozó állatnem, melynek két
él faja (A. pygmaeus Shaw. és A. pulchelhis
Rotschild) ismeretes. Csinos, körülbelül a mi házi
egerünkkel megegyez nagyságú állat; teljes
hossza 14-5 cm., amibl több mint a fele a farkára
;

;

;

;

esik gereznája fölül szürkésbarna, alul sárgásfehér Kelet- Ausztráliában honos levelekkel, fiatal ágakkal, rügyekkel, gyümölcsökkel ós rova;

;

;

rokkal táplálkozik.
Erszényesek (Marsupiália, áiiat 1. a mellékelt
képet), az Emlsök osztályának egyik ódonszabású rendje, melynek tagjai sokkal jobban eltér;

Erszényesek

nek, mint bármely más emls állatrend tagjai.
Az erszényen, a szaporodás sajátságos módján
és az ivarszervek alkotásán kívül kevés közös
tulajdonságuk van. Koponyájuk gúlaalakú, arcorruk nagyon hegyes fogazatuk az egymástól
igen eltér táplálkozáshoz képest nagyon különböz s a Rágcsálók, Rovarevk, Ragadozók és
növényev emls állatok fogazatára emlékeztet.
Legjellemzbbek az összes E.-re az erszénycsontok és ivarszervük alkotása. Az erszénycsontok
tulajdonképpen az egyenes hasizom inainak elcsontosodásai, melyek elül a fancsonton fekszenek hímeken és nstényeken egyaránt megvannak, utóbbiaknál azonban rendesen fejlettebbek s
a táskaalakú erszény támogatására valók. Az
erszényben vannak a tej mirigyek, melyekbl a
koraszülött és az anyaállat által az erszénybe
tett kölykök szopnak. Az erszény némely fajon
két br red vé csene veszik, st teljen vissza is
fejldhetik. A ni ivarszervek két petefészekbl,
két méhbl és két hüvelybl állanak ; a magzatok
méhlepény nélkül fejldnek (a Perameles-en és
más fajokon is újabban megtalálták a méhlepény
nyomait), számuk jelentékeny lehet. Jellemz
az E.-re az is, hogy agyvelejükbl hiányzik az ú.
n. kérges test (corpus callosum), mely a többi emlsök valamennyiénél megvan s emellett nagyagyuk igen kicsiny és majdnem teljesen lapos.
A bandikut (Perameles) és a kétujjú erszényes
borz (Clwroepus) kivételével valamennyi E.-nek
kulcscsontja van; az ugrók elüls lábai igen
rövidek, míg a többieké hossznak és valamennyi
karmokkal fegyverzett, egyesek bels ujjaikat
a külskkel szembe tehetik s ennek következtében lábaikat kéz gyanánt használhatják. A hátulsó lábak majd járásra, majd ugrásra alkalmasak s az ujjak majd szabadok, majd pedig a
középsk összenttek az ugrók lábujjai és lábközépcsontjai nagyon megnyúltak; de találunk
olyanokat is, melyeknek nagyujja hüvelyk módjára mködik s ezeknek hátulsó lábai jóformán
kezek. Az E. között vannak farkatlanok is, de legtöbbjének farka van s ez majd rövid, majd pedig
feltnen hosszú, s ez utóbbi esetbon majd támasztóul, majd pedig kapaszkodó szerv gyanánt szolgál.
Meglehets hosszú emlik a has hátulsó részén
feküsznek, számuk majd nagyobb, majd kisebb ;
és valamennyit majd egyszer brred, majd
pedig a zsebforma erszény veszi körül s ebbe jutnak a születés után a még nagyon fejletlen fiatalok, amelyeknek lábai még csak kis csonkok alakjában vannak meg. Az erszénybe jutott fiatalok
rászívják magukat az emlkre s majdnem félesztendeig szopnak, amig végre annyira kifejldnek, hogy az erszényt elhagyhatják. Azoknál az
B.-nél, amelyeknél az emlk körül csak brred
s nem erszény van, a fiatalok kezdetben szintén
az emlre szívják magukat, de nem sokára farkuk
segítségével anyjuk farkára csimpajkoznak, majd
annak hátára kerülnek s az anya ket egy ideig
;

;

;

hátán hordozza (Didelphis).G^9kn6m valamennyi
E. éjjeli állat. Jelenleg az B. csak Ausztráliában
s néhány szomszédos szigeten, valamint Észak- és
Dél-Amerikában honosak, de Földünk életének
régibb szakában Európát és egész Amerikát is
lakták. Európában azonban teljesen kivesztek s
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is csak ott tenyésznek, ahol nagy
ragadozók nincsenek. Egy részüket húsukért nagyon vadásszák, más részüket kártékonyságuk
miatt pusztítják. Mintegy 40 élö és 100 kihalt nembl 210 éló és 204 kihalt fajt ismerünk.
Redszertani beosztásuk
l.ákená iKeuésfoffú E. (Diprotúdoíit a). tetszfogaik száma mindkét állkapocsban 3—3. rendesen azonban a felsben 3, az alsóban 1, vagy mindkét állkapocsban csak 1—1 mindegyik oldalon.
Felsó szemfogaik rendszerint, az alsók mindég
nagyon c^nevészek vagy éppenséggel hiányzanak. Ide tartoznak a Kúszó E. (Phdangeridae),
pL koala (1. o.) a Kis erszényesek (Phalangennae),
pl. koszkusz (1. c), erszényes róka (1. o.), erszényes
mókus (I. o.)/ cukormókus (1. Pdaiirus), erszényes egér (L o.) ; a Vorabat-félék (1. o.) az Ugró
B. (Macropodidae), pl. óriási kenguru (Macropusffigmüeus Zimm.), hegjd kenguru (Petrogale).
kengmimyúl (Lagorchestes), fakúszó kenguru
(Dendrolugus) a Kengurupatkányok (Potoroi-

Amerikában

:

;

dával

pl. bettongia (Bettongia), kengurupatkány
(Potorous), erszényes pézsmapatkány (Hypsi-

prymnodon).

szín, farka alul érdesebb
m., farka 50 cm. Hazája
különösen kengurukra vadászik.

feje világosabb

;

szr,

testhossza

Tasmania

s itt

1

Nappal barlangokban húzódik

meg

s

csak

éjjel

zsákmánya után.
Erszényes fiahordó, 1. Oposszum.
Erszényes hangyász (Myrmecobius,

jár

iu»t), az
Erszényesek rendjébe, a Sokfogú erszényesek
(PolyprotodonUa) alrendjébe, a Ragadozó erszényesek (Dasyundae) családjába tartozó állatnem.
A metszfogai egymástól elállanak, a felsk kicsinyek, csaknem egyformák, az alsók közül az els
megnagyobbodott a feje kicsiny, az arcorra igen
megnyúlt, hegyes; a hátulsó lábain bels ujj
nincs. Egyetlen faja az B. ( Mynnecobitis fasciaius
;

Waterh.), eleje rozsdaszínú, hátulja fekete, 6—8
fehér övvel hasa sárgásfehér, szemétl füléig fekete vonal húzódik ; farka lompos hossza 24 cm.,
ugyanilyen hosszú a farka is. Hazája Nyugat- és
Dél-Ausztrália fleg rovarokkal táplálkozik.
;

:

:

Erszényes kutya, máskép erszényes farkas

;

nae).

Erszényes patkányfélék

(1.

0.).

Erszényes medve (Phascolarctus,

iii»t),

1.

Koala.

2. alrend:
Erszényes mókus CPetauroides, 4Uat), az ErSokfogú E. ÍPolyprotodontia).
Metszfogaik száma fóltü 4—5, alul 3—í, mind- szényesek rendjébe, a Kevésfogoak (Diprotoegyik fél állkapocsban, azonkívül 1—1 szemfo- donta) alrendjébe tartozó állatnem, melyre jelguk, 3—3 el- ós 4—4 utózápfoguk van. Idetar- lemz a teste két oldalán lév repül- vitorla. Egy
toznak a Bandikut-félék (1. o.). kétiyju borz él faj a repül E. (Petauroides volwis Kerr.)
(Clioeívpus) a Ragadozó E. (Dasyuridae), az ismeretes; 50 cm. hosszú, farka ugyanilyen
:

;

erszényes faikas (fhylacynus), erszényes nyest
(Dasyurus), erszényes pele (Phascologale), ugró
erszénjes egér (Antechinomys) az Erszényes
hangyászformák (Mymiecobiinae). pl. az erszényes hangyász (Mgttnecobius) az Erszényes
jyatkány-félék (Didelphyidae), pL az oposszum
(1. o.), vízi erszényes (Chironédes). Az B.-hez közel álló kihalt aplacentaUák még a Pantotheriák,
amelyeknek maradványai a triászból, jurából és
krétából kerültek ki. Fogazatuk teljes. Ide tartozik az Észak-Amerika felsó triászában elforduló
Dromatherium. melynek zápfogain egy mells
és több mögötte álló mellékcsúcs észlelhet
továbbá a Triconodon, amely Anglia és ÉszakAmerika felsjura rétegeibl került ki. Ennek
zápfogain három egysorban álló éles kúp van.
Azonkívül fblemlítendk még a Multüubercuia-

hosszú Ausztráliában Queenslandtól Victoriáig
honos levelekkel, rügyekkel és fiatal ágakkal s
talán gyökerekkel is táplálkozik.
Erszényes nyest (Dasyurus, án»t), az Erszényesek rendjébe, a Sokfogú erszényesek (PolyprotodonUa) alrendjébe, a Ragadozó erszényesek (Dasyuridae) családjába tartozó állatnem.
Az idetartozó fajok (5) termetre a rókák és
a nyestek között állnak, de egyikhez sem hasonlítanak szembetnen. Legismertebb a foltos
B. (Dasyuriís viverrinus Shaw), felül és oldalt
fakóbama, alul fehér fels testén szabálytalan
alakú, rendetlenül elrendezett fehér foltjai vannak hossza 40, farka 30, magassága 15 cm.
Üj-Dél-Walesben, Dél-Ausztráliában, Tasmaniában és Viktoriában honos a tenger partjain lév
erdkben a nappalt elrejtzve tölti, éjjel megy
tok, amelyek szintén közeli rokonságban vannak zsákmány után. Másik faja a medve E. (Dasyuaz Elkel. Az alsó állkapcsukon megvan a jellemz rus ursinus GeofFr.), otromba testtel, vastag, a
kiszögelós, de a zápfogakon több. 2— 3 hosszanti test félhosszával egyenl farkkal, bels ujj nélsorban elhelyezett kúp észlelhet. A mesozoikum küli hátsó lábakkal, durva bundával, színe fekete,
és az eocén rétegeiben fordulnak el. Pl. Micro- fehér nyakörvvel hossza 70 cm., farka 30 cm.
lestes, Plagiaulax (jura), Neoplagiaulax (eocén). Hazája Tasmania szárnyas állatokra vadászik
V. ö. Brehm-Méhely, Az állatok vüága HL köt. húsát eszik. Az E. brét nativecats v. chickerick
(Budapest 1903); Otcen, Marsupialia (London néven bélésre használják.
1842) Waterhouse, Marsupialia, or pouched aniErszényes patkányfélék (Didelphydae, áiut),
mals (u. o. 1846): Gauld, Mammals of Anstralia az Erszényesek rendjébe, a Sokfogú erszénye(n. 0. 1863—74)
Thomas, Catalogue of the Mar- sek (PoUjprotodoniia) ahrendjébe tartozó állatsupialia and Monotremata in the collection of the család, melynek tagjaira jellemz, hogy fogazaBritish Museum (u. o. 1889).
tuk alkotásában határozottan kifejezésre jut a
Erszényes farkas (Tkylacinits cynocephalus ragadozójelleg. Fels állkapcsukban 5, az alsóban
Harris, iii»t), az Erszényesek (l. o.) rendébe, a 4 metsz-, 1—1 szem-, 3—3 el- és 4—4 utózápSókfogú erszényesek (Poli/protodontia) alrend- foguk van, utóbbiak éles csúcsúak. Végtagjaik
jébe, a Ragadozó erszényesek (Dasyuridae) csa- mérsékelt hosszúak, 5 ujjúak farkuk hosszú, renládjába tartozó állatfaj, rövidszörü, szürkésbarna, desen részben csupasz s fogódzásra alkalmas. 37
hátán 12—14 fekete harántcsíkkal tarkázott ban- kihalt és 42 élö fajuk ismeretes. A ma ismeretes
;

;

;

:

:

;

f

:

;

;

;

:

;

:
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fajok Amerikában élnek. Földünk életének régibb
szakaiban (oligocén és miocén) Európában is honosak voltak. Ismertebb fajok; az oposszum (1. o.),
az erszényes rákász (Didelphys phüander L.),
teste 24, farka 82 cm. hosszú, bunaája felül piszkossárgás V. vörösesszürke. Brazillá erdeiben fleg rákot tartalmazó mocsarak körül él a vízi
erszényes (Chironedes minimus Zimm.) patkányalakú, teste és farka kb. 40—40 cm. hosszú, bundája felül és oldalt szürke, alul fehér, Dél-Amerikában Guatemalától Dél-Braziliáig található.
Erszényes pele (Flascologale, áiiat), az Erszényesek rendjébe, a Sokfogú erszényesek (Polyprotodontia) alrendjébe, a Ragadozó erszényesek (Dasyuridae) családjába tartozó állatnom,
melybe többé-kevésbbé a cickányokhoz hasonló
erszényes ragadozókat soroznak. Erszényüket
brred pótolja. Ausztráliában és a pápua-szigeteken honosak s fákon laknak. 14 él fajuk ismeretes. Gyakoribbak a közönséges E. (Phascologale
flavipes Waterh.), 13 cm. hosszú, farka 8 cm. és
a közönséges tafa (Phascologale peniciUata
Schaw.), hátán szürke, hasán fehér v. sárgásfehér
bundával szemei körül fekete gyrvel s e fölött
egy fehér folttal farka tövén rövid szrökkel
fedett, hegye felé lomposszrü testhossza 24 cm.,
farkhossza 21 cm. néha a tyúk- és galambólakban
nagy károkat okoz.
;

Érték

Nyomai a magyar jobbágyság történetében
kimutathatók. V. ö. Illés József, A törvényes öröklés rendje az Árpádok korában (1904),
Érszodoró, kisk. Szilágy vm. tasnádi j.-ban,
(1910) 558 oláh és magyar lak.
u. p. és u. t. Tasnádszántó.
Érszorító (franc. tourniquet),a. vérzés csillapítására szolgáló eszköz, a vérerek összenyomása
sített.

is

;

által hat.

Érszölls (azeltt Nagypaczal), kisk. Szilágy
vm. tasnádi j.-ban, (i9io) 979 magyar lak. posta:

;

és telefonállomás.

Érszükítö idegek, l.^Érbddegzés.
Értágító idegek, 1. Érheidegzés.
Értágulás (gör. angiektázia), a gyüjterek

ki-

Oka v. veleszületett sajátosság v. a gyjteres nyomás megnövekedése. A nyomás foko-

tágulása.

zódását okozhatja a hosszú állás (lábszár B.-ai),
valamely daganat nyomása v. a vérkeringést akadályozó más tényez (terhes méh), pangó bólsár
(aranyeres csomók). Leggyakrabban fordul el a
végbólgyüjtereken (aranyeres csomók, haemorrhoidák), az ondózsinóron (a repkényfonat tágulása, varicocele), az alsó végtagokon (varix, phlebectasia). A kitágult gyjterekben gyakran jön
létre éreltömdés vérrög által, ennek képzdéséhez a meglassult keringésen kívül a fertzés (infekció) is hozzájárul. A szétes vérrög fekélyképErszényes pézsmapatkány (Hypsiprymno- zdéshez vezethet, leggyakrabban a lábszár ércsomói fekélyesednek ki (lábszárfekély). Az É.
don, állat), 1. Pézsmapafkány.
Erszényes róka (Trichosurus vulpectda Kerr., gyógyítása vagy a gyjtér törzsének lekötéséállat), az Erszényesek rendjébe, a Kevésfogú erszébl vagy kiirtásából áll (rózsaér lekötése a combon
nyesek (Diprotodonta) alrendjébe tartozó, róka- vagy a repkényfonaté az ondóvezetéken, aranyalakú és mókusmozdulatú állatfaj; testhossza eres csomók kiirtása kimetszós, égetés útján).
60 cm., farka 45 cm. Auszti'áliában és Tasmaniá- A baj fokozódását meggátolja a rugalmas szöveban honos s valamennyi erszényes közt a leg- tek (gummipólya, harisnya) által kifejtett nyogyakoribb húsát, bár büdös, eszik, brébl pedig más.
a benszülöttek prémet készítenek.
Értarcsa, nagyk. Bihar várm. érmihály falvi
Erszényes sátán (Sarcopliilus, állat), 1. Sarco- j.-ban, (1910) 1101, magyar és oláh lak.; postafügynökség, u. t. Érmihályfalva.
philus.
Érték, 1. a matematikában valamely mennyiErszényes ugróegér (Antechinomys laniger
Gould, állat), az Erszényesek rendjébe, a Sok- ség mérszáma.
fogú erszényesek (Polyprotodoniia) alrendjébe,
2. É. a társadalmi gazdaságtan egyik alapfoa Ragadozó erszényesek (Dasyundae) család- galma s különböz életviszonyokban különböz érjába tartozó állatfaj, melynek fbb ismertet- telemben vétetik az erkölcsi javak, a mvészeti
jegyei a kis, karcsú alak, a feltnen nagy fül, alkotások, a politikai intézmények E.-érl is szoa nagyon hosszú, bojtos fark, a szokatlanul hosszú kás beszélni. A társadalmi gazdaságtanban csak a
lábszárak; teljes hossza 20 cm., farka 12 cm. gazdasági É.-rl lehet szó. Társadalmi, gazdasági v.
hosszú ugrándozva változtatja helyét és rova- nemzetgazdasági értelemben az É. ajavaknak gazrokkal táplálkozik; Dél-Queenslandban és Uj- dasági jelentsége, mely egyfell függ a javaknak
Dél-Walesben honos.
viszonyától a szükségletekhez, másfelöl azoknak
Erszényes vakondok (Notorydes typjdops viszonyától az elállításuk céljából hozott áldozaStirl., állat), az Erszényesek rendjébe, a Sok- tokhoz. Kell tehát, hogy a gazdasági érték minfogú erszényesek (Polyprotodoniia) alrendjébe, dig mérhet mennyiség legyen, mely az összehaa Ragadozó erszényesek (Dasyuridae) családjába sonlítás alapján klönbözképen állapi ttatik meg.
tartozó állatfaj. Egyike a legrégibb emls fajok- Az É. eszerint a gazdasági javaknak az élvezet
nak, fogazata a jurakorbeli Amphitheriumra em- és áldozat mérlegelésébl ered és mennyiségileg
lékeztet. Testhossza 13 cm.
szeme az összentt meghatározható gazdasági jelentsége. Az É. köszemhéjak alatt található egész Ausztráliában zül gyakran megkülönböztetik a Jiasználati és
honos s a homokban meneteket ás.
csere-É.-et
a használati É. a jószág jelentséErszényjog (BeutelrecM,Batdébung, Gewand- gét jelenti a használat szempontjából, a csererecht, Besthaupt, mortuarium), a német jobbágy- E. annak jelentségét a forgalom szempontjából. A
sági rendszerben az a szolgáltatás volt, melyet a csere-É. ftényezje az elállítási költség. Némejobbágy, ha örökölt, földesurának az örökség va- lyek a csere-É.-et/br^aímiÉ.-nek nevezik, mások
lamely tárgyának (a legszebb jószágnak, ruhá- összetett és tárgyi B. nek stb. Megkülönböztetik
nak stb.), utóbb pénzösszegnek átadásával -telje- még a konkrét, absztrakt, hozadókadó-B.-et stb.
;

;

;

;

;

;

;

:

;

;

;

;
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—

Érték- és árszabályzat

Ujabban különös jelentségre emelkedett a Jiatár- arany- és ezüstnemüeket, valamint drágaságokat
E. fogalma. A határ-É. (Grenzwerth, Grenznut- elhelyezni nem lehet, az 1892-iki bécsi kongresz^
zen, flnal utility, marginal utility) jószágkészlet szus ezen értékes tárgyak szállítására, éppen a
utolsó részének E.-e, mely a tle függ leggyen- francia posta kezdeményezésére É. címmel új külgébb szükséglet mértékének felel meg. L. Valuta. deményfajt hozott be, melyet a posta a levelekV. ö. Földes, A társadalmi gazdaságtan elemei kel szálUt. Ezen dobozok 1 kg.-nál súlyosabbak
(1893); Menger, Gnmdsátze d. Volkswirthschafts- és a három irányban 30, 10 és 10 cm.-nél terjelehre (1871) Wieser, Der natürliche Werth (1889); delmesebbek nem lehetnek. Burkolatul szilárd
Jevm§, The theory of political economy (1871) stb. fémdobozt, vagy legalább 8 mm. vastagságú fa3. É. a hünfetjogbanaimjihanhir jelGntséggel, ládikát kell használni. Ércpénzt, valamint papíramennyibon némely bncselekmény minsítése az pénzt, levelet v. okmányokat az ily dobozba elhe;

nem szabad. Az É. a magyar belföldi, vmint
nyugati szomszédainkkal való forgalomban behalad, biintett, különben csak vétség; st élelmi v. hozva nincsen, mert ezen országokban e tárgyak
élvezeti cikkeknek eUopása, ha az É. 10 K-t meg szállítását már régóta teljesíti a posta értékes
csomagokban. Az É. díját 1. Postai díjazás.
nem halad, csak tulajdon eUeni kihágás IGO
Értékelmélet. A filozófiának az a része, mely
a bntett és a vétség közötti elhatároló vonala a
csalásnál és a magánokirathamisításnál, míg a az emberi élet filozófiai értelemben vett értékeísikkasztás elhatároló vonala 200 K. Magánokirat- vel (az igazzal, jóval, széppel) foglalkozik. Néhamisításnál, csalásnál és csalárd bukásnál súlyo- melyek a íUozófiát csak az értékek elmélesabb büntetési tétel nyer alkalmazást, ha az É. tére szorítják. A tényekkel foglalkoznak a természettudományok és általában az egyes tudo4000 K-t meghalad stb.
az értékekkel a filozófia. Ujabb idben
4. É.apolgáriperes eljárásban különösen a bírói mányok
hatáskörre gyakorol befolyást ha a per tárgyá- a filozófusok elszeretettel használják ezt a kifenak É.-e a Pp. szerint 2500, ma 1000 K-t meg- jezést, pl. Windelband és iskolája. Böhm Az emhalad, a per a törvényszék, különben a járás- ber és világa cím mvének harmadik részét egébíróság, ha a Pp. szerint 50, ma 40 K-t nem szen az értékelméletnek (axiológia) szentelte.
halad meg, rendszerint a községi bíróság hatásÉ. gazdasági értelemben. Az érték fogalma és
körébe tartozik 2500
az É. -határa a Kúria és az szerepe még távolról sincs tisztázva, st az É. ma
ítéltáblák felülvizsgálati bíráskodásának ha az a közgazdaságtan legfontosabb problémája. A
É. 500 (ma 400) K-t nem halad meg, a másodbiró- közgazdaságtan eddig négy nevezetes É.-et isSmith Ádámét, Rieardóét, a szocialista és
ság határozata ellen nincs további jogorvoslat, a mer
mai törvényszéki eljárásban 1000 K. értéket meg az osztrák É.-et. Egész röviden jellemezve, ezek
nem haladó vagyonjogi perben nincs harmadfokú a következkben különböznek egymástól Smith
jogorvoslat stb. Befolyása van az É.-nek a végre- a javaknak használati és csereértékét különbözteti meg a csereérték szerinte nem lehet kisebb,,
hajtási és az örökösödési eljárásban is.
5.É.lejáratkor{ném. We7ÍhbeiVerfaU),a\é.\tó- mint a jószág elállítására fordított munka, toforgalomban, azt jelenti, hogy a lejárat napjától vábbá a tke és a termeléséhez szükséges föld
kamat jár. É. ma (Werth heute) pedig azt, hogy járadéka. Ricardo Smith felfogását csak abbaa
a kamat a váltó eladási napjától számítandó, jól- módosítja, hogy a tkében és a földterületben is
lehet a váltó csak késbben jár le.
csak a felgylt munkát értékeljük és így ele6. É. kémiai jelentését 1. Vegyérték.
gend, ha a csereértéket a jószág termelésére forÉrtékbiztosítás, L Biztosítás és Ériekbevallás. dított munkával mérjük. A szocialista É. az elbbi
Értékcsoport, 1. Értékrendszer.
elmélethez kapcsolódva még azt tanltja, hogy a
Értékcsökkenés. Az üzleti leltár és mérle- tke és a földérték úgy állott el, hogy az ersebgek elkészítésénél a vagj'on bizonyos részeinek bek a gyengébbek keresetének egy részét visszaértékét csak becslés útján állapíthatjuk meg. A tartották és azt a tkében és a földértékben felbecslésnek egyik gyakori módja az(fleg irodai, üz- halmozták így megersödve, most már a munleti- és gyári berendezéseknél), hogy az illet vakásság keresetének mind nagyobbodó részét tartgyonrész eredeti vételértékébl használat által ják vissza és halmozzák fel. Ezért Marx a termebeállott kopást, avulást v. rongálódást É. címen lési eszközöknek köztulajdonba vételét követelte,
leírják. Gyakran az É. fejében levonandó össze- hogy a munkás az általa termelt javak árában
get a közvetlen levonás helyett tartalékba helye- egész munkája bérét megkapja, ami mellett az
zik, amely tartalékot É.-itarialéknak vagy Meg- árú értékét nem annyira a ráfordított munka
újitási taiialéhiak nevezik. L. még Devalváció. minsége, hanem mennyisége szerint méri. Az
Értékcsökkenési tartalékalap, ilyet létesíte- osztrák iskola az ú. n. határhaszonelméletet álnek iparvállalataink és leírások helyett a leírás álUtotta fel. Határhaszon alatt azt az értéket érértékét e számlára írják és ebbl fedezik új be- tik, amellyel valamely árúkészletnek az értéket
szerzéseiket. A leírás ilyetén való kezelése adó- mér (vásárolni szándékozó) egyénre nézve legügyi szempontból elnyös, miután az ily módon kevésbbé szükséges része még bir amíg a keresadómentességben részesül.
let és a kínálat egyensúlyban van, addig ezzel a
Értékdoboz. A nyugati posták csomagok és ér- legcsekélyebb jelentség árúrésszel mérhet
tékes küldemények szállításával csak az újabb id- aztán az egész készlet értéke.
ben kezdettek foglalkozni, Franciaországban pedig
Értékemelkedési illeték, 1. Betterment.
a postai csomagszolgálatot jelenleg is a vasutak
Érték- és árszabályzat. Az erdei kihágás
lá^ák el. Minthogy azonban ezen csomagokba tárgyául szolgáló dolgok értéke, ára, a kártételek
É.-töl függ. így nevezetesen a magyar Btk. szerint a lopás, ha a lopott dolog É.-e 100 K-t meg-
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minsége és mennyisége szerint, azok kártérítési
összege s a hajtópénzek egy, avraegyeközig. bizottság által megállapított s a fóldm ívelésügyi
m. k. miniszter által jóváhagyott szabályzatban
foglaltatnak össze, mely 3 évrl 3 évre megújít-

belföldön, valamint az Ausztria- és Németországgal való forgalomban azonban az B. behozatalára
nem volt szükség, minthogy ez országokban a

tatik.

levél.

közönségre nézve az olcsóbb és egyébként is elönyösebb pénzeslevél van elfogadva. L. még Pénzes-

Értéklevonások. A keresked számláiban enge-

Értekezés, olyan irodalmi dolgozat, mely egy•ogy tudományos kérdést kisebb terjedelemben
szakszeren tárgyal. Alakjára nézve igen sokféle, többnyire az eladás, de néha a megvitatás,
illetleg a dialóg formáját veszi fel. Nem lévén
egyéb tudományos megbeszélésnél, stílje (az ú. n.
értekez próza) is, szakszersége és szabatossága
mellett, közel áll a nyugodt társalgás módjához.
Értekezlet, 1. Ankét, Konferencia és Ország-

gedmény (skontó), árengedmény (rabatt), a bizományi számlákban az alkuszdíj jutalók (bár ezek
néha súly szerint számítandók). Ezen kívül É.-nak
tekintend némely árúfajnál (cukor, búza, szesz
stb.) az az összeg, mely az árú értékébl azért

bírói értekezlet.

vonatik

Érték-kataszter, 1. Kataszter.
Értékkészlet, 1. Függvény.
Értékköltségek. Az árúk beszerz értékének
megállapításánál a vételárhoz hozzászámítandók
&z árúk beszerzésével járó költségek. Ha valamely költség azonban több különféle árúra vonatkozik, akkor azt megfelelen szét kell osztani és
pedig V. az árúk súlya arányában (súlyköltsé-

szabb.

gek), V. az árúk éHéke arányában (értékköltségek). Az elsbe tartoznak azok a költségek, melyek eredetileg a súly szerint számíttattak (szállítás díja, mérlegpénz stb.), a másodikba azok, melyek az érték bizonyos '/o-ában voltak megadva
i(rabatt, alkuszdíj, jutalék, biztosítás stb.).
Értékküldemény-biztosítás, 1. Biztosítás.
Értékleirás. A gazdaságokban használt eszközök, gépek, állatok, épületek idvel elhasználtatnak, míg végre használhatatlanná válnak az ezen
elhasználással járó értékcsökkenést rendszeres
számvitelnél amortizáció címén évenként az emezt a levonást
lített tárgyak értékébl levonják
nevezik E.-nak. Ennek arányai változnak az eszközök és gépeknél azok szerkezetétl és használatától, az állatoknál azok fajától és korától,
az épületeknél azok anyagaitól, szilárdságától s
használatától, amely föltételek szerint kell a leíi'ás
százalékait darabonként megállapítani. Az üzletek és vállalatok is gyakorolják fölszereléseiknél
az É.-t s kétes és behajthatatlannak mutatkozó
követeléseiket is leírják. L.még Értékcsökkenés.
Értéklevél. Nálunk, valamint Ausztriában éa
Németországban a posta már régebben foglalkozik pénzeslevelek, azaz oly küldemények szállításával, melyekben a közönség pénzt és értékeket
helyezhet el a posta teljes szavatossága mellett
más országokba azeltt ily küldeményeket posta
útján küldeni nem lehetett. Az 1878-iki párisi nemzetközi p osta-kongresszuson azonban e küldeményfajt értéklevél (letti-e avec valeurs déclarées) címen felvették az egyetemes postaszerzdésbe és
az ily levelek szállítására az e célra kötött külön
;

;

délyezett olynem levonások, melyek az árú értékével arányosak, ós rendesen annak megfelel
"/o-ban vannak kifejezve. Ilyenek a pénztári en-

le,

mert a minség a szokványnál rosz-

Értékmegállapítás
let,

mellyel a

v. kalkuláció,

azon

mve-

keresked meghatározza, hogy a

raktárban lév árúit mily értékben adhatja el.
Felszámítja a beszerzési árt,a kezelési és fenntartási költségeket, az adó arányos részét és a minimális hasznot. Az így megállapított értéket, azaz
az eladási árt titkos írásban v. jelekkel tüntetik
fel az árú cikkeken. Ezen célból ú. n. jelmondatokat v. szavakat használnak, melyekben az els
bet 1-et, a második bet 2-t, a tizedik bet O-t
jelent. Nálunk még német jelszavak divatosak.
Ilyen Helf mir Gott, Blumensaft.
Értékmér. A pénz szerepéhez tartozik a javak forgalmi értékének mérése, illetve kifejezése.
A pénz ezen szerepébeji É.-nek neveztetik, ill.
általános E.-nek, köz-É.-nek, normálértéknek. A
pénz azáltal válik É.-vé, illetleg azért alkalmasB.-ül, mert a pénznek megválasztott nemesérc értéke csaknem állandó. L. Pénz.
Értéknyilvánítás. A posta oly csomagokért, melyeken érték nyilvánítva nincsen, a súly szerint,
3 kg.-ig 15 K, 5 kg.-ig 25 K s azonfelül kg.-ként
5—5 K-nyi kártérítést biztosít elveszés és egyéb
esélyekre. Aki ennél értékesebb küldeményt ad
fel, értékcsomagját bizonyos érték erejéig biztosíthatja, oly módon, hogy ezen értéket a küldeményre kiteszi és a biztosítási díjat (értékportót)
megfizeti. A posta azonban a tartalom valódi értékén felül kártérítést nem ad, bármily érték lett
nyilvánítva, és másrészt, ha valaki a valónál kisebb értéket tüntet fel, a nyilvánított értéknél nagyobb kártérítést sem ad. A készpénzt tartalmazó
küldeményeknél a posta a tartalom részletes kimutatása mellett a tényleges érték feltüntetését
megköveteli. L. még Postai szavatolás.
Értékpapír, 1. Értékpapirof^.
Értékpapir-arbitrage, l. Értékpapirüzlef és
Arbitrázs.
Értékpapiráriolyamingadozási tartalék, 1.
:

Biztosítás.

Értékpapirbankok, azok a bankintézetek, ameogyezményben a következ feltételek állapíttattak
meg. Az É. a közleményen kívül csakis papírpénzt lyek fleg kölcsönök finanszírozásával, részvényV. okmányokat tartalmazhat; ércpénz, ékszer vagy társaságok alapításával és értékpapírok vételével
egyéb drágaság ily levélbl ki van zárva. Az és eladásával foglalkoznak. L. bvebben Credit
É. postadíját mindig a feladáskor kell lefizetni, Mobilier és Alapító bankok.
Értékpapirbiztosítás árfolyamveszteség elbérmentetlenül É.-t nem szállít a posta. Az É.
dijára nézve 1. Postai díjazás, a szavatosságra leír 1. Biztosítás.
nézve 1. Postai szavatolás. É. Európa minden állaErtékpapircsekk. A tzsdei ügyletek lebonyomába és sok tengerentúli országba is küldhet a lítását a leszámoló iroda végzi. Ez állapítja meg,
;

—

Értékpapirforgalml adó

a

bejelentett üzletek

683

—

Értékpapírok megsemmisítése

nyomán, hog>' ki-kitól meny- szabályos engedmény v. forgatmány által. Határozott kamatot jövedelmez, nyereségrészese-^
(lésre (osztalék, 1. o.) jogosító és nem kamatozó
É. Határozott kamatot biztosítanak a kötvények

nyi pénzt, illetve értékpapirt tartozik átvenni.
Mind az összegekrl, mind az értókpapirokról a leszámoló iroda csekkeket állít ki. Mivel csekktörvényünk (1. Csekk) határozottan kimondja, hogy
csekket csak pénzösszegrl lehet kiállítani, lényegileg az É. nem is tekinthet csekknek, csupán a

állami, községi és vállalati adóslevelek
(1. 0.),
záloglevelek (1. o.), elsbbségi kötvények (1. o.) és
néhány részben kamatozó sorsjegy (1. o.) ; nyerecsekkek bélyeeiiletéki kedvezményében részesül ségrészesedésre jogosítanak: a r^szi'éiM^ei, elsbbségi részvények (1. Részvény) és élvezeti jegyek
utalványnak ÍÍ908. LVIII. 24. §.).
Értékpapirforgalmi adó, a tzsde, helyeseb- (1. 0.) ; jövedelmet nem biztosítanak, de esetleg
ben a tzsdei üg>'letek megadóztatását célzó moz- rendkívüli hasznot nyújtanak a sorsjegyek (1. o.)
galomból a múlt század nyolcvanas éveiben el- és a nyereménykötvények (1. o.). Mindezek az É.,
állott adónem. Éppen azért közönségesen tözsde- melyek a forgalomban szerepelnek, a tzsdén
«áo-nak is nevezik (1. o.), ami találó elnevezés adás és vétel tárgyai és a különböz behatások
akkor, ha az adó nemcsak az értéktzsdén, hanem szerint alakuló tózsdei árfolyamon számoltatnak
az árútzsdén kötött ügyletekre is kiterjed, vi- el (1, ÉHékpapirszámítás). Szelvényét (coupon)
szont a tzsdén kívül létrejöv ügyleteket érin- 1. Értékpapir-szdvény. Fontos megkülönböztetetlenül hagyja. Az É. célja az értékpapirforga- tés a kotirozott és nem kotirozott É., vagyis a
lomban felmerül ügyletek megadóztatása és azért tózsdén hivatalosan bevezetett és még be nem veaz ú. n. forgalmi adók csoportjába tartozik. Be- zetett É. Végre még kiemelend a különbség puszedése rendszerint az ügyletrl kiállított okiratra pilláris és egyszer óvadékképes É. között,
ragasztandó bélyegjegy útján történik és ezért ugyanis a gyámoltak és gondnokság alá helyeaz államháztartásban nem az adók, hanem a bé- zettek vagyoni érdekeirl az állam különösen
lyegilletékek között foglal helyet. Nálunk az 1900. óhajtván gondoskodni, kiválasztotta azokat a legXI. t.-c. alapján 1900 aug. 1. lépett életbe és nem- megbízhatóbb É.-at, melyekbe ily vagyont fekcsak a tzsdén, hanem a tzsdén kívül kötött ér- tetni lehet ezek a pupilláris É., míg az egyszer
tékpapirforgalmi ügyletekre is, mink az adás- óvadékképes É. az egyéb, szintén kell megbízvétel, csere, átutalás, dlj- és halaszt ügyletek, hatóságú értékek, melyek ipari és kereskedelmi
kiterjed. Az adó beszedése a leszámolásra kötött szerzdések megkötésekor a vagyoni biztosítékot
ügyleteknél a leszámoló iroda úQán készpénz- alkothatják. Az É. jelentsége a tózsdei értékpabefizetéssel, az alkuszok által közvetített ügyle- pírüzleten felül fkép a vagyongyjtésben rejlik,
teknél a kötjegjTO, értékpapirkereskedknél a mert az É. legalkalmasabb eszköz a vagyongyjlajstromba ragasztott és e célra szolgáló bélyeg- tésre. V. ö. Félegyházy-Lendvay. Tzsdei É.
jegyekkel, más feleknél a számlára ragasztandó
É. elszámolása. Az egyszer könyvelés meUett
bélyeggel történik. Az adót az ügylet tárgyának az értékpapírok részére külön ú. n. értékpapirértéke után számítják, amelj'tl minden 2000
készlet-könyveket vezetünk, amelyekben az egyes
után 10 f az adó, amelynek megrövidítése súlyos értékpapimemek külön-külön lapokon v. lapcsobírságokkal jár. Ausztriában az É.-t (Effekten- portokon tartatnak nyilván megfelel rovatózás
umsatzsteuer). amely sok tekintetben hasonló a igénybevételével. Ezen könyveket mennyiség és
mienkhez, az 1892 szept. 29-iki törvény léptette érték szerint vezetik. A ketts könyvelésnél is
életbe, amelynek tételeit az 1897 márc. 9-iki tör- alkalmaznak segédkönyveket, csakhogy azok vevény felemelte. V. ö. Heged ü.9 Lóránt és FeÜner zetése pusztán mennyiségszer, miután az érték
Frigyes, A tzsde megadóztatása (Bpest 1895) és a megfelel fkönyvi számlán talál elszámolásra.
Bajnberger Béla, A tzsdeadó (Bpest 18^).
Az érték szerint is vezetett értékpapir-nyilvánÉrtékpapírkamat, 1. Étiékpapirok, ÉrtéJqM- tartba a számadási idszak végén beírjuk a készpirszelvéivj és ErtékpapirszámÜás.
letben lév papírok leltári értékét és ezen tétel
Értékpapirkémlés a. m. értékpapír-arbitrázs, figyelembe vételével, ha a ment értékek nagyob1. Arbifráz.9.
bak, mint az éveiéi készlet és a jött értékek napi
Értékpapirkölcsön- ügylet, 1- Értékpapír- értéke, akkor a két összeg különbözete nyereség,
üzlet.
az ellenkez esetben veszteség.
Ert;ékpapir-lombardüzlet, 1. Lombardüzlet.
Értékpapírok elévülése. Az értékpapírokban
Értékpapírok. Legtágabb értelemben azok az kifejezett tökekövetelés, amennyiben egyes törokiratok, melyek valamely pénzösszeg felvételére vények másként nem rendelkeznek, 20 év alatt
V. valamely követelés, v. végre valamely árú- évül eL Járadékkötvényeknél a járadékkövetelés!
mennyiség átvételére jogosítanak (kötvény, rész- jogra nézve a 20 évi elévülési id kezdete a kavény, sorsjegy, kincstári jegy. bankjegy, utal- matszelvények szerint igazodik. Szelvényeken
vány, váltó, közraktári jegy s'tb., 1. a megfelel alapnló követelések, amennyiben egyes törvények
címek alatt). Szorosabb értelemben csak azokat rövidebb elévülési idt nem állapítanak meg, 6 év
adóssági viszonyt létesít okiratokat vesszük alatt évülnek el (1881. XXXIIL t.-c).
É.-oak. melyek a kereskedelmi forgalom tárgyát
Értékpapírok hamisítása, az értékpapírok
teszik. A legszkebb értelemben pedig csak azo- minségéhez képest vagy mint pénzhamisítás,
kat, melyek vagyonbefektetésekre alkalmasak és vagy mint okjratharaisítás büntettetik.
a tzsdei forgalomban szerepelnek.
&tékpapír ok megsemmisítése. A bemutatóra
Az É.-at sokféleképen csoportosíthatjuk: Bemu- szóló V. határozott névre kiállított, de üres háttatóra v. névre szóló É. Elbbi egyszer átadás irattal forgatható értékpapírok birói megsemmiúQán mházható át másra, míg az utóbbi csak sítését az 1881.XXXin.t.-c. szabályozza. A meg:

:

K

^

Értékpapír-számítás

—
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semmisltési eljárást az kérheti, akinek birtokában az értékpapir elveszett vagy megsemmisült.
A kérvény folytán, amelyben az elveszést v. megsemmisülést valószinüsiteni kell, a biróság hirdetményt bocsájt ki, melyben az ismeretlen birtokost

—

Értékviszony

darabonkint legtöbbször 25 fillér alkuszdíj, valamint a megfelel értékpapirforgalmi adó hozzászámítandó. A tzsdeadó alapja az árfolyamérték
2000 koronára kikerekített összege után 2000 ko-

ronánkint lOflU. Az értékpapir-ar&^ím^s>^áí els
hogy az értékpapírnak birtokát a bíróság- sorban a külföldi jegyzésnek megfelel belföldi
nál három év alatt jelentse be, különben a folya- árfolyam (egyenérték) számítandó ki és ebbl
modó újabb kérelmére az értékpapir semmisnek állapítható meg, hogy hol és mily ügylet köthet
fog nyilváníttatni. Hogy a három évi hirdetményi hasznothajtóan.
határid mely naptól számítandó, azt a törvény
Értékpapír-szelvény (coupon). Azok az értéka fizetési id szerint részletesen szabályozza. Há- papírok, melyek kamat, vagy osztalék felvételére
felhívja,

rom

évnél rövidebb a hirdetményi határid csak
akkor lehet, ha az értékpapír elévülése már megkezddött. Intézkedést avégbl, hogy az értékpapírra fizetés ne történjék, hogy az át ne írassék,
V, hogy ahhoz új szelvényív ne adassék, a biróság nem tehet. A hirdetményi határid lejártával,
ha senki sem jelentkezett, újabb kérvényre a bíróság az értékpapírnak megsemmisítését végzésileg
kimondja. A jogerre emelkedett megsemmisítésnek joghatálya az, hogy a megsemmisített értékpapír hatálytalanná válik s az, kinek érdekében
a megsemmisítés történt, új értékpapírnak kiadását, illetleg a lejárt követelésnek kifizetését követelheti. Ha az értókpapimak birtokosa kell
határidben jelentkezik s birtokosi minségét igazolja, a megsemmisítési eljárás megszntnek
nyilvánítandó.

Az értékpapírhoz

kiadott szol vé-

jogosítanak, ezek átvételérl szóló nyugtákat is
tartalmaznak külön íven (szelvényív), mely minden egyes értékpapírhoz mellékelve van. A kamat
vagy osztalék esedékessége alkalmából az illet
szelvényt az értékpapír tulajdonosa lemetszi és
beváltja. A szelvényív utolsó szelvényének (csereszelvény) beváltásakor az értékpapir tulajdonosa
új szelvényívet kap. Némely értékpapírnál az új
szelvények átvételére a szelvényíven külön szelvényidaívány (talon) is van.

Értékpapír-üzlet. Mivel szorosabb értelemben
vett értékpapíroknak csak azok tekinthetk, melyek a forgalom tárgyát teszik, különböz üzletfajok fejldtek ki az értékpapírok forgalombahozatalára. Az É. fként a tzsdéken, de nagyrészt
a bankok és váltóüzletekben is folyik. A tzsdei
É. az értékpapírok vételébl és eladásából áll

nyeknek érvényességét a megsemmisítés nem saját, vagy idegen számlára a tzsdei szabályok
érinti. Akinek szelvényei vesztek el v. semmisül- és szokások értelmében (1. lzsdei ügyletek). A
tek meg, csak az elévülési id alatt be nem vál- bankok É.-ei a tzsdei megbízásokon kívül értéktott szelvényeknek kifizetését akadályozhatja meg. papírok átvétele letétbe, megrzésre, kezelésre,
Bírói megsemmisítés tárgyai nem lehetnek az V. értékesítésre (1. Letét), értékpapírok zálogba véállami papirpénzj egyek, állami kamatozó pénztári tele kölcsön ellen (1. Lombardüzlet), értékpapírok
utalványok, a kir. zálogház által kiadott zálog- halasztásba adása és vétele (1. Prolongácíó, Hajegyek, a lottóbetétekrl kiadott elismervények, lasztóüzlet, Kosztüzlet, Eeport és DepoH) vagyis
:

:

az értékpapírok szelvényei és szelvényutalványai,
állam- V. magánsorsjátékok jegyei, az olyan értékpapírok, melyekre nézve a megsemmisítés
magában az értékpapír szövegében határozottan
kizáratott, az osztrák-magyar bankjegyei. Váltók,
kereskedelmi utalványok és közraktári jegyek,

értékpapír-kölcsönügyletek ; önálló spekulációértékpapírokkal arbitrázs alapján. Tágabb értelemben É.-nek vehet az értékpapírok kibocsátása, forgalomba hozatala,kaniatok és szelvények
beváltása is.
Értókportó, 1. Postai díjszabás-

magánzálogházi jegyek bírói megsemmisítésére
eltér törvényes intézkedések állanak fenn. Egyéb
okiratok megsemmisítésére a polgári perrendtartás erre vonatkozó szabályai irányadók. L. Okiratok megsemmisítése.
Értékpapir-számítás, az értékpapírok vételénél és eladásánál az érték kiszámításának alapja
a tzsdei árfolyam. A budapesti tzsde szabályai
szerint másként jegyzik a kötvényeket és zálogleveleket, mint a részvényeket. (Berlinben mindent o/o-okban jegyeznek.) A kötvények árfolyama
100 koronára ill. 50 frt-ra vonatkozik aszerint,
hogy a kötvény névértéke K-ról vagy frt-ról szól
a részvények ára egy darabra vonatkozik. Az árfolyamértéken kívül megtérítend a /oZt/o/cawaí
és pedig a kötvényeknél annyi %, amennyirl a
kötvény ki van állítva, a részvényeknél pedig
tzsdei megállapodás szerint többnyire öo/o (Berlinben 40/0, London és Paris kamatostul jegyzik
a részvényeket). A kamat az utolsó szelvénylejá-

számot úgy állítunk
Értékrendszer. Ha
hogy a számok egymásutánját is flgyelemtetbe vesszük, (m számból álló) É.-t nyerünk.
Két értékrendszer akkor egyenl, ha az egyik
értékrendszerben elforduló számok mindegyikének egy vele egyenl szám felel meg a másik
értékrendszerben, még pedig ugyanannyiadik heszám olyan összeállítása,
lyen. Viszont az
melynél a számok egymásutánjára nem vagyunk
tekintettel, [m számból álló) értékcsoportot alkot,
így pl. a, b, c és c, a, b különböz értékrendszert,
de ugyanazt az értékcsoportot jelentik.
Értéktelenedés a. m. értékcsökkenés (1. 0.).

m

össze,

.

m

Értéktelenítési biztosítás,

1.

Biztosítás.

Értéktzsde, 1. Tzsde.
Értékvám, 1. Vám.

Értékviszony. Fkép az arany és ezüst egymásközötti viszonyát értik a kereskedelmi életben B.
alatt. AzÉ. fontosságát a latin érmeunió adta meg
ketts valutájában, melynek az volt az alapja,
rattól a vétel és eladás napjáig számíttatik az hogy löVa g. ezüstöt tekintettek 1 g. arannyat
értékpapír névértékébl és a vételértékhez min- egyenértékünek.Az arany és ezüst közötti viszony
dig hozzáadandó. A tzsdén kötött ügyleteknél a azóta az arany javára ersen megváltozott s ma
kötvények névértéke után Vs^/o, a részvényeknél kb. 1 32 arányt mutat.
:

—

Ertel

Értelmezés
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hogy a közl mit gondolt. Ez fölmegérthet legyen, hog^
legyen értelme. Régi nyelvünkben «01y nyelven
beszélt, a melyben a nép semmit sem értetta.
rabot szerzett vonósaégyest héber melódiákból, «Ebbl értenünk adatott, hogy Krisztustól el nem
hangversenydarabot magánhegedüre, orgonamú- szakadhat az ó testen. Ebbl azután ha valamit
zenész, szül. Posenés
zenei író lett (1897— 1905-ig a Deutsche Musikerzeitung szerk.) nagy szimfóniáktól lefelé sok da-

Ertel,

Jean Paul, német

ben 1865 jan.

Zongoramvészbl tanár

22.

folytán tudjuk,

tételezi, hogy a közlemény

:

;

:

:

jól értünk, cselekedeteinket aszerint igazíthatjuk,
veket, dalokat.
Értelem, általában a gondolkodásnak, az em- pl. értek valamihez, «igen ért hozzá, min t a bagoly
beri elme megismer tevékenységének megneve- az Ave Máriáhozn. Értelmes ember, akit valamely
zése. Minthogy a gondolkodás nagyon összetett te- dolog igazságáról könnyen meg lehet gyzni s aki
vékenység, mely különböz alkotó elemeknek a maga dolgait helyesen eligazító É. szerint
egjTnáshoz való igen különböz viszonyait fog- végzi. Józan É. (de a magyarban mondjuk jólalja magában, a nyelv a szerint, hogy mily szem- zan ész is) az olyan, mely a maga körében minden
pontból, mily vonatkozásaiban tekintjük a gondol- tudományos közvetítés nélkül találja el, látja át
kodást, különböz neveken nevezte, melyek közt az igazat. Ezzel szemben áll a tudományosan müa legszokottabbak s logkimagaslóbbak az É- és veit É., mely a józan É.-nek tudományos gyakoraz ész. Ebbl kiindulva a filozófiai gondolkodás a lat folytán való élesítését jelenti óvatosabb, mint
különböz nevekhez különböz tehetségeket köl- a józan ész, de eredményeiben biztosabb és tágabb
józan É. rendesen a dolgok föltött s igy történt, hogy fleg az É.-et s az észt az körben mozog.
elme két különböz erejének gondolták, melyek szinén marad s többnyire csak megsejti az igazegymástól bizonyos tekintetben függetlenek s me- ságot a tudományos a dolgok mélyébe hat s az
lyek közül rendesen az É.-t tekintették az ész, mint igazságot okaiból ismeri meg.
Az ész szónak a magyar nyelvhasználat valafels tehetség alá rendeltnek. Valójában pedig az
emberi ehne egy. egységes, nem oszlik tehetsé- mivel más jelentést ád ; egyrészt jelenti az egész
gekre, erkre, részekre, hanem egységes rendszere gondolkodást valamennyi vonatkozásában, egyegymással összefügg elemeknek, melyek sokféle- ségében, körülbelül mint az elme, ami abból is
kép kombinálódhatnak, sokféle munkát végezhet- kitetszik, hogy esztelennek azt az embert neveznek, sokféle jelenséget szülnek. Az elmének ama zük, ki elvesztette a helyes gondolkodás képessésajátossága, hogy valamit igaznak fog föl, betud gét másrészt inkább gyakorlati vonatkozásaiban
illeszteni gondolatai körébe, megért
neveztetik tekinti a gondolkodást s azért az eszes ember az,
É.-nek. Az a logikai mtét, melyet a legtöbb esetben ki fleg a cselekvés terén ügj'es.
A nyelvhasználat bizonyítja, hogy az észt ina megértéshez szükségesnek tartunk az okvetés.
Ha valami történik, aminek okait nem ismerjük, ar- kább lélektani, az értelmet logikai szempontról azt mondjuk nem értjük. Mihelyt megtudjuk, v. ból fogja föl a nyelv. Az ész inkább az egész gonmegtaláljuk az esemény okait «értjük», azaz be dolkodást, mint az emberi való princípiumát jetudjuk ellenmondás nélkül illeszteni gondolataink lenti, tehát összefüggésben az egyéniséggel, a
körébe, logikailag feldolgoztuk, igazságát átlát- cselekvéssel, az ember lényegével ; az É. az emjuk. Látnivaló azonban, hogy ebben az esetben beri gondolkodás logikai tulajdonságát jelzi, tehát
is nem egy külön tehetség mködött bennünk, ha- vonatkozással egyes mveire, nyilatkozataira.
nem az egész elme elször észre kellett az ese- Eszes beszédet az mond, aki céljainak megfelel
ményt vennünk, hasonló eseményekre visszaem- módon beszél, hogy valamit elérjen értelmes az
lékeznünk, esetleg az eseménji; detneznüiúc, az olyan beszéd, melyet köimyen meg lehet érteni s
í&y nyert alkotó részeket másokkal egybekapcsol- melynek részei az É. szabályai szerint jól
nunk, elvonásokat (abstractio) eszközölnünk, egye- illenek egymáshoz. Aki értelmetlen, nem_ lehet
tetnesítenünk, Ítélnünk, következtetnünk stb., végül eszes; mert az ész tüz ki célokat, az É. vá:

:

;

A

;

;

:

:

:

:

;

;

pedig a tudatnak egy egységes, elemezhetetlen
aktusával a végs ev^áménYi, az igazság felismerését végrehajtanunk. «Megérteni valámit» oly
egységes, eredeti aktusa a léleknek, hogy se másból leszármaztatni, se részekre bontani, se analógiákat magyarázatául felhozni nem lehet csak rá
lehet mutatni, a többit pedig arra bízni, hogy mindenki azt, amit megértésen értünk, saját bels tapasztalatából igen jól tudja. A megismerés, az
gaznak átlátása az elmében egy s ennyiben
E. s ész egyet jelent. Azok a különbségek,
melyeket a filozófusok közül sokan az É. s ész
között taláhiak, hogy például az É. a véges
az ész a végtelennek megismerésére szolgál,
az É. a jelenségek okait keresi, az ész az eszmékre irányul, az É. a szemléletesnek körében
mozog, az ész az elvont gondolkodás képessége
lélektani és logikai szempontból nem igazi kü-

meg hozzá az eszközöket de aki értelmég azért nem eszes, mert sokszor, s saját

lasztja

mes,

;

érdekei ellen véthet.

Értelem-gyakorlatok,

1.

Beszéd- és értelem-

gyakorlatok.

m,

Értelmezés, valamely
nyilatkozat stb., azaz
a minek értelme van, helyes értelmének megállapítása. Az B. megkülönböztetond a magyarázattól. Némelyek a definíciót is, mely a szó értelmét határozza meg, É.-sel fordítják. Régi íróknak
sokszor töredékesen reánk került mveit helyesen
értelmezni, nagy elkészületet, az illet módszerekben való jártasságot tételez föl. Az É. nagy
szerepet visz a törvények szövegének magyarázatában is. Itt is az a fkérdés milyen értebnet
adott a törvényhozó a törvény szövegének. A
természetet értelmezni nem a természettudomány dolga, mely a természetet magyarázza^ halönbségek.
nem a költé, a filozófasé, akik jelenségeinek
Az E. eredetibb jelentése bizonyára az, hogy költói, erkölcsi, logikai stb. értelmet tulajdonímegértjük, amit más közöl velünk, azaz a kOzlés tanak.
;

:

Érteimezstan
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Értelmezéstan,

Értelmez

(latin

Ertogrrul

vábbra is a biztosítást. Mihelyt a biztosított az
fnév- esemény bekövetkeztérl tudomást nyer, mely
«Mátyás, az igazságosa, a szerzdésben a biztosítási összeg esedékes-

Hermeneutika.

1.

mszóval

appositio), a

hez utólag járuló jelz pl.
«ZrÍDyi, a költ». L. Jelz.
Értelmi alakzat, 1 Alakzat.
Értelmi cenzus. A képviselöválasztói jogosultságot megadhatja v. önmagában v. meghatározott
vagyoni képesítéssel kapcsolatban bizonyos iskolai végzettség V. iskolai végzettségen alapuló értelmi tudás (i)l. írni olvasni tudás). Ilyenkor mondjuk, hogy a választói jogosultság É.-on alapul.
Ilyen B.-t állapít meg az 1874. XXXIII. t.-c. 9. §-a,
mely szerint jövedelmükre tokintet nélkül választói joggal biraak a M. Tud. Akadémia tagjai, a
tanárok, akadémiai mvészek, tudósok, ügyvédek, közjegyzk, mérnökök, sebészek, gyógyszerészek, az okleveles erdészek és okleveles bányászok feltétlenül,a lelkészek,8egédlelkészok,községi
jegyzk, iskolai tanítók és az okleveles kisdedóvók pedig akkor, ha, mint ilyenek, hivatalos
alkalmazásban vannak.
Értelmi nevelés, 1. Oktatás.
;

:

ségének feltételéül kitzetett, szintén köteles arról
a biztosítót haladéktalanul értesíteni. Amennyiben e kötelességet elmulasztja, a biztosítónak az
ebbl ered károkért felels, st sok esetben a
kártérítésre való jogosultságot

is

elvesztheti.

Értesítés nélknlMdósítás nélkül, a váltó szövegének szokásos, bár a váltó érvényességéhez
nem tartozó záradéka. (Tegye számlámra értesítés (tudósítás) nélktü.) Ebben a váltó kibocsátója
azt jelzi, hogy nem fog külön értesítést küldeni az
intézvényezettnek arról, hogy miért intézett
rá váltót s hogy az intézvényezettöl elvárt fizetést mivel fedezi. (Ez ugyanis a kettejük közt
f enálló viszonyból rendszerint tudva van). Ha ellenben külön ilyen értesítést küld, ezt a váltón a
következ formában jelzi tegye számlámra érte:

sítés (v. tudósítás) szerint.

Értesít az a jelentés, melyet az egyes taninrégebben csakis a f- és középiskolák,

tézetek

—

Értelmi szerz, 1. Részesség.
ujabban a polgári iskolák is — egy-egy évi mködéErtem. Konstantin szerint á 8 bessenyö tarto- sükrl a tanév végén kiadni szoktak. Az elemi
mány egyike, melyet Jabdi-Ertira néven is említ népiskolák részére Értesít könyvecskét állítanak
8 amely a Dnyeperen innen, Kharovoi tartomány ki, amely iskolai bizonyítványul is szolgál.
mellett terült el. A IX. sz. végén, midn a besseÉrtesít- és vétlevél, 1. Értesítés.
nyök kiverték a magyarokat Etelközbl, Maisa
Értesít iroda, 1. Tudakozó iroda.
(Maitzas) volt a fejedelme. Nálunk a középkori
Értesítvény, közjegyzi, 1. Közjegyz.
somogyvmogyei E.-lak község nevében fordul el,
Erthal,! .ÍVaw^r Ludwig báró, würzbúrgi és bammint a somogyvmogyei bessenyk egyik emléke. bergi hercegpüspök, szül. 1730. szopt. 16. Lohrban,
Ertenk, 1. Ördög.
megh. 1 795febr. le.Würzburgban. Würzbúrgi kanoÉrtény, nagyk. Tolna vm. tamá-si j.-ban, (i9io) nok volt. II. József császár, tehetségét felismerve,
1704 magyar lak., postahivatal, u, t. Ság-Kónyi. titkos birodalmi tanácsossá, majd a birodalmi kaÉrtesítés, hivataloknál jelenti 1. azt az É.-t, mara vizitátorává és a regensburgi birodalmi gyamelyet az érdekelt fél ügyének állásáról a hiva- lésen császári biztossá nevezte ki. 1779- ben Seinstaltól kap 2. azt az É.-t (információt), amelyet a heim utöda lett a hercegpüspökségben. A felviláfél a hivatahioknak, különösen bírónak ügyérl gosodottság eszméinek hódolt és uralkodása sok
ad. A birák ily É.-t a féltl vagy képviseljétl jóakarattal megejtett reformról nevezetes. Müvei:
elfogadni nem kötelesok, szóbeli tárgyalásra ke- Über den Qeist der Zeit u. die Pflichten der Chrisrül ügyekben pedig elfogadniok nem szabad. A ton (Würzburg 1793) Reden an das Landvolk
Pp. életbe léptetésérl szóló törvény az információt (Bamberg 1797). V. ö. Bernhard (Eeuchlin áhíeve),
általában eltiltja. É.-sel ellátott díjnok, 1. Díjnok. Fr. L. V. E. (Tübing. 1852),- Leitschuh, V. L. v. E.
Az É. a vasúti szállítmányozás egyik fontos (Bamberg 1894); Hübsch, Die Reformén auf
mozzanata, mert ezáltal lép be a címzett a szállí- dem Gebiet d.Voiksschule u. s. w. (Bamberg 1891).
tási szerzdésbe és az Étiesítö- és vétlevél átszol2. E; Friedricli Kari Joseph, báró, Mainz
gáltatásával nyer felhatalmazást az árú kiváltá- utolsó választó-fejedelme és érseke, szül. Mainzsára. Az É. rendszerint küldönccel az Értesít és ban 1719 jan. 3., megh. Aschaffenburgban 1802
vétlevélnek a címzett vagy háznépe számára való jul. 25. Tanulmányait Reimsben végezte, 1753.
kézbesítése és annak irásos elismerése által tör- kanonok, majd az egyetem rektora, az udvari taténik. A vidéki címzettek É.e postán ajánlott nács elnöke, bécsi követ, 1774. pedig Mainz válevél útján történik. Az aláírt Értesít és vétle- lasztó-fejedelme és érseke s egyúttal wormsi
vélre a vasút kiszolgáltatja az árút, anélkül, hogy hercegpüspök lett. Hozzájárult a pápai hatalom
köteles volna az aláírás valódiságát kutatni. A túlkapásait megszorító emsi pontozatokhoz, st a
yasútkötelezettsógecsak a fuvarlevél címzettjének katolikus egyháznak alapos reformálására is
É.-ére terjed. Az É. telefon útján is végbe mehet. gondolt. De a francia forradalom meghiúsította terAz É. díja 6 fillér, posta illetleg posta útján veit. A mamzi csapatok 1 792 okt. 4. vereséget
való É. esetén a felmerül postaköltség (Vasúti szenvedtek és E. kénytelen volt Mainzból menekülni; 1793. visszatért ugyan, de 1794. újra és
üzletszab. 72. és 79. §).
Értesítési kötelezettség. Különösen az elemi mindenkorra el kellett hagynia szókhelyét, miután
biztosítási ágazatok legnagyobb részénél a bizto- a lunevillei békében (18Ü1) egyházmegyéjének
sítás megkötésénél bejelentett körülmények nagy egész rajnabalparti részét Franciaországhoz csafontossággal birnak amint ezek a körülmények tolták. V. ö. Bernhard, F.L. vonE. 1852.
megváltoznak, a biztosított köleles errl a biztoErtholme, sziget, 1. Kristiansö.
sító társaságot értesíteni, ki azután elhatározza,
Ertogml, török hadvezér. Ozmánnak, a török
hogy és milyen feltételek mellett tartja meg to- birodalom megalapítójának atyja.
:

;

;

;
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szemcsés szövetük van, szemcsés kzeteknek is
nevezni. A kiömlött közeteket pedig kiömlési
(effxiziv) kzeteknek, v. pedig vulkáni kzeteknek vagy porfiros szövetük miatt porflros kzeteknek is nevezik a porflros szövetre jellemz
az alapanyag és a kristólyok közötti ellentét. Az
E. tehát mind primer kzetek, velük ellentétben
az üledékes (szediment-, neptuni) kzetek mind
szekundér kzetek, amelyek más kzetek törmelékébl és mállási termékébl épültek fel és anyaez az érszkitó idegek (1. Érheidegzés) állandó gukat a víz v. leveg hordta össze.
Eruv, 1. Szombati zsinór.
mködésének az eredménye. Az É. bizonyos beÉrv. érvelés v. okodat, L Argumenium.
hatásokra megváltozik, s ez a vérkeringést, vérÉrvágás (venaesedio, jSiMtotomia), az a sebényomást nagy mértékben befolyásolja.
szeti operáció, mellyel egy vivöeret megnyitunk
Értömülés, 1. Emholia.
Eruál (lat.) a. m. valamely titkot napfényre hoz. azon célból, hogy a testbl gyorsan nagyobb vérErubescens (lat.), elpiruló, vereelö, pirosló. mennyiséget kibocsássunk v. néha azon célból,
hogy a viveren át a testbe gyorsan vért vagy
Elrubeszcit (ásv.), a. m. Bomit (1. o.).
vért pótió folyadékokat befecskendjünk. Minden
EracA, 1. Hernyó.
£raca loum., mttstárkd (aSv), a keresztes- felszínesen fekv vivöeret meg lehetne ezen célvirágnak egy V. kétéves füve, szárnyas karélyú ból nyitnunk, de százados gyakorlat által fejllevelekkel, világossárga v. fehéres, bamaJilán dött szabály szerint a könyökhajlatban ferdén leerezett virágokkal, hengerded csrös becövel; futó bórvivöeret, az ú. n. véna mediana-i szokták
magva 2 v. 1 soros. Az E. sativa Lam. (fehér v. ezen operációnál megnyitnL A fekv, v. ágyában
kerti mustár, kerti repce, BrassicaE. L.) egy éves félig ül beteg karját törzsétl eltávolítva tarfü. A régi görög orvosok mint az emésztést tatják s hogy a vivér jobban megtelve, erösebelmozdító szert becsülték. Virága fehér, nagy, ben kidagadjon, a könyök felett 4 5 cm.-nyi
pirosan erezett. Európa D.-i részén, nevezetesen széles, 1 m. hosszú vászonpólyával körülcsa10 fiija a mediterrán vidékén terem. Olasz- és varják, mialatt arra ügyelnek, hogy a szorítás
GKirögországban vetik, s csipós és keser ize elle- ne nyomja el az üteret is, hogy tehát a kéztónére is fzeléknek és salátának készítik el. Magvá- izület táján az érverés érezhet maradjon. A most
nak csaknem az az ereje van, mint a mustárnak, már kidagadó viveret rövid, hegyes, kétél penazért gyomorgyengeség, vlzkórság, görvély ellen gével ellátott mszerrel (érvágó gerely, lancette)
njritják meg, lefutása irányára ferdén alkalmais használatos de olajat is sajtohiak belle.
Eructatio (lat) a. m. böfogés.
zott szúrással, v. mint régebben szokták, külön
Eruditio (lat.) a. m. nevelés, képzettség.
e c^ra szerkesztett metszkészülékkel (ércsapÉrújfalu (azeltt Závada), kisk. Nógrád vm. pantó), mely egy O^ö cm. magas, 3 cm. hosszú,
gácSi j.-ban, (1910) 203 tót lak., n. p. Alsósztregova, 2 cm. széles fémdobozhoz hasonló volt, s ebben
volt elrejtve a körülbelül háromszögalakú, ketts
n. t Gács.
Erukasav. hrassinsav, az olaj sav sorozatába él és hegyes penge, mely a dobozka oldallapján
tartozó organikus sav. Képlete Cg,H4,0, mint lev gomb megnyomására elugrott s átmetszette
gUcerid, tnerucin, számos zsíros olajban, így a a vivöeret. Megbízhatatlansága, fleg a ki nem
mustármag zsíros olajában is található. Ez olaj- számítható metszés miatt az újabb kor teljesen
ból úgy állitható el, mint az olaj sav a mandula- használaton kívül helyezte. A vivér megmetezése
olajból. Hosszú, vékony, 33— 34*-on olvadó tk.
után a vér áramban ömük ki s ha lassabban
ErnpUo (lat.) a. m. kitörés.
folyna, a beteget karjának, ujjainak mozgatására
E. fgeoL),
köd vulkánoknak hamu-, gáz- és gzkilövelés- hívjuk fel, ami a véráramlást elsegíti. Egyszerre
sel és lávaömléssel járó kitörése. A vulkánok 200—300 kcm. vért bocsáthatunk ki. Ha a kifolyt
krátereibl csak idszakonként állanak be E.-k, vérmennyiség elegend, akkor a karon lev póközben rövidebb v. hosszabb szünetek által félbe- lyát gyorsan levesszük s erre a vérzés többnyire
szakítva. Fófázisaiban egy-egy E. alig tart né- megáll. Hüvelykujjunkat a vivér sebére nyomhány napnál tovább, s az összes egy sorozathoz juk, ennek helyére sebkötöz gaze-t, kötöz gyatartozó jelenségek egy E.-i ciklushoz tartoznak, potot, és a könyökhajlatot nyújtott tartásban bepó1. Vulkán ^Vxkánosság.—E. az orvostudománylyázzuk. 3 nap múlva a vivóér sebe meggyógyult
ban a brkiütéseknek hirt^en megjelenését, U- s a kötés eltávolítható. Jelenleg majdnem kizárólag
törését jelenti.
csak ott alkalmazzák, hol ers vértorlódásokat az
Eruptív kzetek (pirogén, tüzéredetüek), azok agy felé, a tüd felé kell hirtelen megszimtetni, tea kzett'k, amelyek a föld belsejében lev magma hát agy gutánál, fuladásnál, újszülöttek tetszhalálos
erupciója (feltörése) és megszilárdulása révén ke- állapotában jitt a köldökzsinórból bocsátunk ki vór^
letkeztek. Az erupeió v. csak annyiban áll, hogy szívbajnál, stb. Orvos rendelete nélkül soha sem
a magma benyomul a szilárd földkéregbe és benne tanácsos É.-t alkalmazni, azt csak orvos végezze.
megszilárdul v. pedig a szilárd kérget áttöri és a
É.-t az állatok gyógyításánál is végeznek. LoIbid színére kiömlik. Az elbbi módon keletkezett vak- és marháknál az É.-t a nyak nagy vivöerén
közeteket szokás benyomulás! (intmziv) közetek- végzik, úgy, hogy a nyaka körül zsinórt tekerünk
nek, V. pedig mi vei a mélységben merevedtek meg, szorosan, vagy ujjunkkal a vivöeret a szív és a
mélys^beli (plutói) kzeteknek, v. pedig mivel metszés helye között ersen lenyomjtik. Juha-

Ertogml-rend, török érdemrend. Alapította
Hamid szultán egy osztályban, mely
a rend szabályai szerint els sorban fejedelmi
személyeknek" továbbá a szultán személye körtíl
érdemeket szerzknek adományozható. A rend
jelvénye tizenkétágu csillag, melynek sugarai
között apró csillagok vannak elhelyezveA jelvényt
zománcolt és arany láncon nyakban hordják
Értónus alatt azt értjük, hogy az erek egy bizonyos fokig állandóan össze vannak húzódva;
(1903) Abdul

;

—

;

.-

;

—

m-

—
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Erverés

kon a homlokon, a szem

felett vagy alatt, a farkon, lábakon v. az állkapcson szokás eret vágni.
Disznókon a fültövön ejtett metszéssel nyitjuk
meg a vivöereket. Kisebb állatokon a fark csonkítása által bocsáthatunk ki vért a testbl. Kutyákból a nyakon, a nyelv alatt vagy a fark alatt
szokás vért bocsátani. A kibocsátandó mennyiség
az állat nagyságával arányosan változik. Lóból

támadott szerzdés szintén kezdettl fogva érvénytelennek számít de amíg meg nem támadják, addig a megtámadható szerzdés is hatályosan fennáU. Ha az érvénytelen szerzdós alapján
az egyik fél a másiknak már szolgáltatott valamit, úgy az, mint tartozatlan fizetés, a másiknak
visszajár. A szerzdések órvónytelensógónek szabályai megfelelen állanak az egyoldalú jogügy3—4, rendesen 1*5— 2'5 kg., marhából 2'5 kg., letekre is. A házasság semmissége és megtámadjuhokból 70—200 g., kutyából 75—250 g. stb. hatósága eltéren van szabályozva.
Az É. sebét úgy egyesítjük az állatoknál, hogy a
Érvénytelenségi okok, 1. Házasság érvénysebszéleken haránt irányban tiszta tt szúrunk telmsége.keresztül s erre ers, tiszta fonalat csavai-va, a seb
Erverés (pulzus) alatt a veröerek fölött tapintszéleit összehúzzuk.
ható periódusos lüktetést értjük, melyek a szívÉrvágó, a faiparban az a készülék, mely az veréssel ogyidejüek. Az B.-t szívhez közel es voasztalos párvonalzójához hasonlít, de az éles szög rereken láthatjuk is, st esetleg hallhatjuk is. A
helyett keskenyebb késsel van fölszerelve. Vilá- tapintás helyett az É.-t megfelel eszközökkel
gos fa- (juhar) vagy elefántcsont-ereA; v. fonalak (É.-jelz, sphygmograph) fel is irathatjuk, hogy
más szinü fába való beeresztésónéi ezzel kapar- részleteit jobban megfigyelhessük. Az. É. vizsgájuk ki az egyenes vonalú eresztéket, melybe az lata ma az orvos egyik igen fontos eszköze a
ér jön. Köríves erek beeresztésénél a kaparó kést betegvizsgálatnál, mert felvilágosításul szolgál a
állítható, ers vaskörzbe tesszük. Elefántcsont- beteg állapota v. a betegség milyensége felöl. A
erek görbevonalu beeresztésénél ezeket színtelen gyakorlatban erre a célra kielégít eredményt
ecetsavban (ers ecet) v. sósavban áztatjuk, hogy kapunk az É. megtapintása által rendesen az orhajlékonnyá váljanak.
É. az orvostanban, 1. sói vereret (artéria radiális) tapintjuk meg, mert
Érvágás.
ez felületesen fekszik, alatta pedig csont van
Ervalenta, 1. Titkos szerek.
ezenkívül jól hozzáférhet. Az É. különböz sa;

;

—

Érverésgörbe. (Balról jobbra olvasandó.)

Ervasad (azeltt Vasad), nagyk. Bihar vm.
érmihályfalvi j.-ban, (1910) 1497 oláh ós magyar
lak. u. p. Gálospetri, u. t. Érmihályfalva.
(lat.
argumentatio), 1. Argumentum.
, Érvelés
E. retorikai értelemben érvek (okok) alkalmajzása a beszédben a hallgatók meggyzése céljából. L. Beszéd és Bizonyítás.
:

;

játságait különböztetjük

meg:

1.

szaporaságát

énnek mértéke az 1 perc alatti érverések száma.
Ez rendkívül ingadozó, normálisan 72-t szokás föl-

65—85

venni, de változhatik

szaporább

munka, meleg

között.

Nk É.-e

szaporább B.-t
okoz. A korral is változik, újszülött É.-ének száma
130—140, ez a 20. évig fokozatosan csökken
Érvényes biztosítás, 1. Biztosítás.
20— 50-ig körülbelül 70—72, aztán megint keÉrvénytelen biztosítás, 1. Biztosítás.
véssé emelkedik. A nagyobb test állatoknak gyéÉrvénytelen házasság, 1. Házasság érvény- rebb az É.-e az elefántnál l'-re 25, lónál 40, a
telensége.
kis rágcsálóknál 175 É. esik l'-re. Kóros körülÉrvénytelen jogügyletek. Érvényes szerz- mények közt az É. szaporább lehet (pulsus fredéshez szükséges 1. hogy a szerzd felek cse- quens), így pl. láznál még pedig 37*'-on felüli
lekvképesek legyenek ; 2. hogy a szerzdés tel- minden l**-nyi hmérsékemelkedésnél l'-ben 7-tel
jesítése természetileg lehetséges és jogilag meg- szaporodik az É-ek száma lehet gyérebb is (pulsus
engedett legyen 3. hogy a felek megegyezése rarus) pl. sárgaságnál, ólomkólikánál, agyvelöszabad és tévedéstl ment legyen végül 4. hogy daganatoknál stb. 2. Megkülönböztetjük az É.
a szerzdés megfelel alakban jöjjön létre. Ha a ritmusát ha ez szabályos, akkor pulsus regulárisszerzdésnek valamelyik kelléke hiányzik, a ról beszélünk, ha szabálytalan, úgy aritmiáról.
szerzdés érvénytelen. Az érvénytelen szerz- Az aritmiás pulzusnak klinikailag nagy jelentdós pedig ismét vagy semmis vagy megtámad- sége van oka többféle lehet, így származhatik a
ható. A semmis szerzdés kezdettl fogva feltét- szív extrasystoléi (l. Szív) folytán. Ha ezek az
lenül érvénytelen s érvényre csak úgy emel- extrasystolék szabályos idközökben lépnek föl, az
het, hogy a felek újból megkötik. A megtámad- É. is bizonyos szabályos tagoltságot vesz fel, ezt
ható szerzdés viszont csak feltételesen érvényte- nevezzük alloritmiának. 3. Megkülönböztetjük az
len, vagyis osak úgy válik valóban érvénytelenné, É. nagyságát, ez alatt a lökés nagyságát értjük,
ha az arra jogosult fél a szerzdést perben (kere- amelyet a tapintó ujj az egyes É.-ek révén kap.
settel V. kifogással) megtámadja. Az ilyen meg- 4. Megkülönböztetjük továbbá az É. teltsógét;
;

;

:

;

;

;

;

;

;

(láz) is
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—

Ervorésarörbe

689

5. feszességót 6. gyorsaságát,^ amin az egyes É.
lejárásának idejét értjük; 7. az É. könnyen v. nehezen elnyomható voltát, amin annak a nyomásnak
a nagyságát értjük, amit a veröérre kell gj'akorolnnnk, hogy az összenyomott órrészlet eltt az
É.-t már ne érezzük.
Ha az É.-t jobban meg akarjak figyelni, É.jelzövel felíratjuk. Az így kapott görbe az É.ezen megkülönbözte
görbe (sphygmogramm)
tünk egy felhágó meredekebb szárat (anakrot) és
egy lejtösebb lehágó (katakrot) szárat. A katatíot száron másodlagos kiemelkedések vannak,
amelyek közt a legnagyobbat dikrot hullámnak
nevezzük, a többit pedig az érfal rugalmas kilengéseinek. Ha a dikrot hullám látszólag az anakrot
szárra esik, anakrotizmusról beszélünk.
Az É.-t az a hullám okozza, amelyet a szív összehúzódása (systole) alkalmával kilökött vér indít
meg a vereres rendszeren. A hullám (tehát az É.)
terjedési sebessége 1" alatt 9 m. É. a capillarisokban már nincsen, csak kóros körülmények között.
A nagy vivereken ismét látunk É.-t (1. Venapulziis), de ez a szív szívóhatásának a következménye, semmi összefüggésben sincsen tehát a ver;

;

erek É.-ével.

Érverésgörbe (sphygmogramm), az érverésjelz által írt görbe. L. Érverés.
Érverésjelz (sphygmograph), az érverés grafikai ábrázolására való eszköz,

az általa kapott
görbe az érverésgörbe (sphygmogramm). L. Érverés. Ma a leghasználatosabb É.-k a^Dudgeon-,
Mackenzie- és Jaquet-félék. Az els É.-t Marey
készítette 1863-ban.

Erver (érkalapács), zárt üvegcs, melynek végei gömbalaknak, s mely részben borszesszel van
megtöltve. A borszesz fölött lev leveg a borszesznek felforralása s ezután a

cs nyilt végének

beforrasztása által el van távolítva, minélfogva a
borszeszre csak ennek gzei gyakorolnak csekély

nyomást,

—

Erysimum

kozott. Legnevezetesebb

mve:

Systema regni

animales (Leipzig 1776).

Erycinidae
családja.

(áuat),

a Nappali lepkék egyik

A hazai fajok közül ide tartozik a Nemeo-

Lucina L., melynek nálunk 2 ivadéka (ápr.
máj. ós júl. aug.) él; 24—30 mm. nagy; hernyója halvány olajszín, oldalán egy sor vöröses
szemölcse van, jún.— aug.-ig a kankalinon és a
lórom-féléken ól.
Erymanthos, így hittak az ó-korban az északarkádiai hegység (2224 m.) legnyugatibb részét,
melyet ma Olonosznak neveznek vad, erds hegy
Árkádia, Elisz és Achája határain, amelyben a
monda szerint Herakles az ott tanyázó erymanthosi vadkant megölte.
Eryagiani L. (növ.), iringó, az Umbelliferae
(Ernysök) család génusza. 150 faja igen nagy
eltér jedésü, úgy a forró, mint a mérsékelt övben,
azonban Afrika tropikus és D.-i részén hiányzanak. Füvek, kórós növények, ritkán kis cserjék
bius

—

;

Levelük osztatlan v. szárnyasán osztott,
töviskesen fogas. Viráguk fehér, zöldes v. rózsaszín s gömböly v. füzérforma, tömött ernyben áll, melyet a szúrós gaUórlevelek vesznek
körül. Az európaiak közül egyike a legelterjedtebbeknek a hazánkban is közönséges E. ca>npestre
L. (mezei iringó, ördögszekér, ördögkering, szamártövis, szélhajtó góró, maeskatövis), 15—60
cm. magas, fehérl kóró, háromtagú, szárnyasán
hasogatott, szúrós levelekkel. Ha tövén kivágják
V. elszakad, a vihar magával kergeti, a mezn
ide-oda kering, bolyong, innen erednek erre vonatkozó nevei (németül Steppenhexe). Gyökere
gyengeszagú, nyálkás, édes, majd olyan, mint a
sárgarépa, gyengén fszeres orvosságnak haszV. fák.

;

Ugyanez mondható más fajokéról is. Úgy
ezéi, mint mások fiatal tlevelei és fiatal hajtásai
fzeléknek v. salátának készíthetk el Az E.
foetidum L. Közép- ós Dél-Amerikában kígyómarás elleni szer, gyökere pedig a panamai bennálták.

elegend a csHasonló módon szülöttek mindennapos fszere. Az E. plánum L.
készül a vízkalapács és a jégtartó (kriofor).
(kék tövisk, temondád-góré v. f, laposlevelü
Ervília Turfon. (áUat), aPaphiidae Gray. csa- iringó) kiváló mi gyár babonás f, az anyókák a
ládjába tartozó kagylónem. Héja harántul meg- gyermek hideglelését gyógyítják s boszorkányt
s

így a kéz melege

ién lev borszesz

is

felforralására.

nyúlt, kicsi, egyenetlen oldalú mindkét teknöjéJben 2—2 záró fog van ; oldalfogak hiányzanak.
;

znek

vele.

Erysibe HedwÁaSv.) v.Erysiphe Link,\.Liszt-

A harmadkor végétl kezdve napjainkig él. E. liarmat.
Podolica Eichw. kizárólag a szármátkorban élt
Erysichthon,régi görög legenda szerint Thessas így arra igen jellemz.
lia királya, ki egy Demeter istenasszonynak szenErvin, férfinév, jelentése magasztos v. diadal- telt tölgyöt vakmeren levágott s a magacéljaira
mas.
használt föl. Ezért betelni nem tudó éhséggel bnErvum L. (növ.) a. m. Vicia, 1. Bükköny ; E. hdik. Miután ennek folytán már mindenét fellens, I. Lencse.
emésztette, leánya, Mestra tartja el egy ideig
Erwin von Steinbacli.közópkori német épitész, olyanformán, hogy
kedvesétl, Poseidontól
megh. 1318 jan. 17. Neki tulajdonítják a strass- nyert kegy értelmében alakját tetszés szerint válburgi monostortemplom pompás fhomlokzatá- toztatni tudva
hol tehén, hol ló stb. alakot
nak tervét. Nevét nagyon ismertté tette Goethe ölt, hogy atyja ilyképen eladhassa. Végül ez sem
Von deutscher Baukunst c. rajongó lelkesedéssel elég, 8 B. saját tagjait falja föl.
írt cikke (1771), melyet B. emlékének ajánlott.
Erysimum L., repcsény, szegecs (növ.), a
Erxl., természetrajzi nevek mellett Erxld}en Cruciferae (Keresztesek) család génúsza 80 faja
Chr. (1. 0.) német természettudós nevének rövi- az északi mérsékelt övben, különösen a Földközidítése.
tenger környékén elterjedt, 1 —2 éves v. ével,
Erxleben, Johann Christian, német zoológus, rendesen osztatlan, keskeny hosszúkás level f.
szül. Quedlinburgban 1744 jún. 22., megh. Göt- Viráguk sárga v. igen ritkán bíborszín, becöjük
tingenben 1777 aug. 19., mint a teimészetrajz ta- fonalas, gyakran 4 él, a magvak benne 1 sornára. Gerinces állatok tanulmányozásával foglal- ban állanak, a bibeszál 2 karélyú. A fajok álta:

—

—

ÍJ.

;

Bémi Ab^

Lewíkotta. VI. kt.

—

"Eryslpelas

Iában nehezen különböztethetk meg egymástól,
többnyire hegyi lakók, néhány pedig, mint az E.
cheiranthoides L. (violás repcsény) és az E. repandum L. (fürtös repcsény) mezkön, parlagokon, utak mentén stb. elterjedt gyom. Az utóbbi
mérges. Mérges és igen veszélyes a libára az E.
crepidifoUum Rchb. (fecskesárfü, vad káposzta)
is, de csak szórványosan van hazánkban elterjedve. E. cheiri
(1.

-

(L.)

Cr. a.

m. Cheiranthus

clieiri

Cheiranthus).

Erysipelas, 1. Orbánc.
Erysípelas sais, 1. Sertésorbánc.
Erysipeloid, fertz betegség, amely

állati

anyagokkal foglalkozókon (mészáros, szakácsn,
halász, juhász) fordul el. A brseb, amelyen át a
virus behatol, jelentéktelen. A lappangás 36 óra
és 3 nap közt váltakozik, amikor kékes-vörös beszrdés támad éles széllel, az orbánchoz hasonlóan. A megtámadott rész viszket, feszül, fájdalmas. A folyamat az ujjbegyrl az egész ujjra
kiterjedhet, st a kézhátra
hét láz nélkül folyik

1—2

is.

A

betegség ideje

le.

;

Erytliacns

(állat), 1. Vörösbegy.
Erytheia, a görög mitológiában Geryones
leánya, a Hesperidák (1. o.) egyike, kirl a mese-

beli E. sziget, mely valahol messze
küdt, nevét kapta.

Eryt]i«iua,

1.

Eritéma.

— E. texicum,

nyugaton

Erythroxylaceao
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fe-

— E. neonatorum,

1.

level fa v. cserje. Rendesen tüzvönagy virágai levélhónalj iak v. végállók vagy
fürtben állanak. Hüvelye többmagvú, magva tojásdad, fényl piros v. fekete. Az E. coraüodendron
L. Amerika ti"opikus részén honos, 6 m. magas,

elterjedt, 3-as

rös,

vörös virága 5 cm. hosszú, magva Is vörös. Puha
és paraszer fájából korallfa v. bois d'immoríel
néven üvegdu gót és könnyen hordozható létrát stb.
készítenek. Tövises hajtásai miatt kerítésnek is ültetik. Az E. crista galli L. (kakastaréjos E.) a legcsinosabb B.-faj. Braziliában honos, de kertben nálunk is gyakran látható. Sötét, cseresznyepiros
virágai hosszú fürtté egyesülnek. Magva hosszas,
vesealakú, sötétkékkel márványozott. A délafrikai
18 m. magas E. caffra Thbg. íkaflerfa) fája csónakfa, amelyet a benszülöttek felhasználnak, a
parafát is pótolják vele. A keletafrikai E. abyssinica Lam. magvát hazájában karát néven már
régóta az arany mértékéül használják s innen
ered a nálunk is használatos karát elnevezés. Az
E. indica Lam. (dadapfa) Kelet-Indiától Ausztráliáig van elterjedve. Nyugat-Indiában kávéültetvényekben árnyékoló fának,hazájában ugyanilyen
célból, valamint borsültetvéuyekben támasztófának ültetik. Puha fáját sokféleképen felhasználják.

Erytbrít, 1. Eritrit.
Erytbroblast, a vörösvértestek egyik

fej-

ldési alakja. L. Vérképzés.

Erytbrocentaurin (n5v.), 1. Erythraea és
Gyógyszeres kiütéTuberkulidok.
Ezerjóf.
Erytlirocyta(gör.) a. m. vörösvértest (1. o.).
Erythrae, egyike a 12 kisázsiai jóniai városnak
Erythroglucin, 1. Eritrit.
Khiosz átellenében, a Mimos tövén, nevét RhadaErythropbloein, E.-sav (növ.), 1. Erythromanthys fiától, Erythrostól nyerte, ki Krétából
ment oda. E. az B.-i sibylla születéshelye. Romjait phloeum.
Erythropbloeum Afz. (növ.), a Hüvelyesek
ma lAtri néven nevezik. V. ö. Gabler, E. (Berlin
pillangós virágú génusza 5 fajjal, 2 Nyugat-Afri1893).
kában. Az utóbbiak egyike az E. guineense Don.
Erythraea, 1. Eritrea.
Erytbraea L.
Rich., földepe (növ.), a Gen- (red-water-tree ang.= vörös viz fa), melyet ers
tianaceae (Tárnics-félék) család génusza 30 faja méregtartalmánál fogva a sierra-leonei benszütöbbnyire a mérsékelt övben honos, 1 éves vagy löttek istenitéletekhez és nyílméregül használnak.
ével, mereven felálló v. alacsony, gyakran igen E célra a kéreg élénk piros kivonatát használv. laza bogok- ják. A vádlott megissza s ha csak hányásra
gazdagon elágazó f. Viráguk
ban áll, pártája hosszabb-rövidebb csöv, több- kényszeríti, ártatlan, ha meg is hajtja, bnös.
nyire piros, karimája 5 metszet, porzói elvirág- Hozzánk, orvosi használatra, a kérge (cortex eryzás után sodrottak, a bibeszál szálas. Európában throphloei, sassy-kéreg, mancone- v. tali-kéreg)
és hazájikban is leggyakoribb az E. centaurium kerül, mely mintegy 8 mm. vastag, súlyos, barna(L.) Pers. (százforintos földepe v. f, ezerforintos vörös, durván szemcsés törés, kissé kesernyés
f, keserf, kis ezerjóf, Centaurium minu^ íz. Hatórészei egy nitrogén-mentes sav (eryGars.). Épszél, hosszúkás szárlevelei átellene- throphloeinsav) és egy színtelen, kristályos alsek, rendesen 5-erüek, pártája rózsaszín, hosszú- kaloid (erythrophloein), melynek a digitálishoz
csövü, ritkán fehér. Cserjésekben, nedves helye- és a pikrotoxinhoz hasonló hatása van (szívlökésken n, E. pulchella (Sw.) Pr. és E. uliginosa gyérülés, vérnyomás-emelkedés, nagyobb dózisok
(W. K.) E. et Sch., iszapos, árteres helyeken, után izomgyöngeség, vérnyomás-sülyedés, háfolyók, patakok mentén található. Az els faj nyás, hasmenés, görcsök). Helybelileg érzéstelevirágzó szárahegyét (herba et summitates cen- nít is, de csak gyöngén. Szívbajok ellen is adták,
taurii minoris) gyjteni szokás. Keser eryth- minthogy állítólag szívbajosok vízkórságánál
rocentaurin tartalmánál fogva fzve vagy porrá üdvös hatású, bár nem oly biztos siker, mint a
törve gyomorersít, étvágygerjeszt és izzasztó digitális. A másik 3 faj közül 1 a Seychelle-szigetea készül belle s mint ilyen házi orvosság. Hideg- teken, 1 Kínában, 1 Ausztráliában honos.
Eritriázis.

sek.

— Erythéme induré,

1.

1.

C

;

sr

lelés ellen is használatos.

Erythraeai tenger, 1. Arab-tenger.
Erythrasma, 1. Eritraszma.

Erytlirin

(ásv.), 1.

Erythrina

Eritrin.

korallfa, korallbab, a
Hüvelyesek pillangós virágú génusza; 30 faja
mindkét félgömb tropikus és szubtropikus tájain
L.

(növ.),

Erytbropliyllniu, 1. Eritrofill.
Erytbrosiderit (ásv.), 1. Eritrosziderit
Eryftbroskop, 1. Erttrofitoszkóp.

Erytbroxylaceae (növ.), a kétszikek szabadszirmú családja a Geraniales- sorozatban. Két
génusza és 100 faja van, ezek közül 95-nól több
az Erythroxylon L. génuszba tartozik. Kivált a

—

Erythroxylon

leggazdagabban Amerika
élnek,
ti-ópusokon
egyenlítói részén Afrikában és Ausztráliában a
Baktérítöt is átlépik. Cserjék v. fák, levelük rendesen váltakozó, viráguk apró, kétivarú, sugaras,
öttagú. Szirmaik bels oldalán függelék v. duzzanat van. Porzó 10, két körben. Termésük csonthéjas. Hasznukat 1. E)-ythroxylo7i-nél.
;

Erytliroxyloii L.

m. vörös fa (nSv.), azErythroxylaceae család génusza csaknem 100 faja
tropikus és szubtropikus tájakon, különösen Amerika egyenlíti részén honos cserje v. fa. Legnevezetesebb közülök az E. coca Lam. (kokacserje,
Peruban hika^ Braziliában ipadu). 1— 2 m. magas
cserje, levele kerülékes, 6 cm. hosszú, 3 cm. széa.

;

3—

6-ával cáoportoapró, igénytelen virágai
sulnak, a levelek hónaljában, szirmukon függelék van, 10 porzójuk alsó részében csvé ntt
össze. Csonthéjas termése 1 magv. Peru fensíkján honos, de leveleiért úgy itt, mint másutt
ültetik is. Levele kellemes, kesernyés íz és finom
üiatú. A peruiak mésszel és hamuval keverve
reggeltl estig úgy élvezik, mint nálunk a bagót.
les,

Valóságos

életszükségletükké

nagy erkifejtésre

képesíti

vált,

állandóan

ket, noha ezen az

élvezeti cikken kívül csak kevés tápláló eledelt
esznek, felejtet velük éhséget és szomjúságot.
levelek hatóany£iga egy alkaloid, a kokain 0- o.).
A jamaikai E. areolatum L. (reed-tcood ang.
veres fa) és más fajok kérge bamavörös festéket

A

=

szolgáltat,

jok fája

melyre az E. név vonatkozik. Más

Erzékenységri hányados

691

fa-

kitn mfa.

£ryt]irozínkit (ásv.), 1. ErUrocinkü.
Eryx (gör.), Aphrodité és Poseidon fia, szicíliai
király, ki az országába vetd idegeneket ökölharcra híva, legyzi, végre Herakles ót gyzi le
és megöli.
meredek. 751 m. magas
Eryx, az ó-korban
hegy neve Szicília Ny.-i partján (jelenleg Monté

Érzék, 1. Érzékszervek.
Érzékcsalódás (lat. hallucináció), a legkülönbözbb elmebajoknak lehet tünete. Az É. núndig
téves észrevevésen alapszik, tehát közel áll a tévedéshez. A különbség csak az, hogy a tévedésünket tudjuk korrigálni, míg az É.-t nem lehet. Az
É.-ok kétfélék

midn

(káprázat),
vala(tárgyat, hangot, fényt stb.) tévesen észlelünk, azaz másnak
nézzük, halljuk, szagoljuk, stb. mint ami, pl. az óra
ketyegéséból emberi beszédet éltünk ki ; 2. szorosabb értélemben vett hallucinatiók,
ingerforrás hiányában is támad beírnunk észrevevés,
tehát
embert látunk belépni az ajtón, holott
az ki sem nyilt. Az É.-ok minden érzékszervben
:

1. illúziók

mely valóban meglev ingerforrást

midn

midn

jelentkezhetnek s így megkülönböztetünk látomásokat (visio), hanghallásokat (phonema), izlési,
szaglási, tapintási (haptikus) és izomérzésbeli
(kinaesthesias) É.-okat. Leggyakrabban fordulnak
el a hanghallások, midn a betegek jelen nem
lev emberek hangját.ellenségeiknek rájuk vonatkozó megjegj'zéseit hallják, ezt gyakran súgásoknak, telefonálásnak, fonográ&ak mondják a betegek. Gyakoriak a látomások is, ezek tartalma
igen változó lehet. Az izlési, szaglási É.-ok gyakran a megmérgeztetés szándéknak gondolatára
vezetnek, mert az ételekben furcsa izeket, szagokat éreznek. Az É.-ok kellemes vagy kellemetlen
tartalmától függ a beteg magaviselete is. Az E.-ok
mindenben befolyásolják a beteget s ezért cselekedeteik kiszámíthatatlanok, a beteg É.-inak csaknem engedelmes rabja, azok hatása alul nem szabadulhat. Igen gyakran bntettek elkövetésére is
bírják a beteget.
Érzékek, 1. Érzékszervek.

Érzékeny lángok, ha vil^tégázt v^y hidrogént nagy nyomás alatt igen kis nyUásön engedünk ki^mlani, meggyújtás után magas (40
San Guíliano). A hegy oldalán volt egy E. nev cm.-ig terjed) láng keletkezik, mely keskeny,
város, csúcsán pedig Venus Erycina temploma. elég világos és magas hangok iránt igen érzékeny.
Mind a várost, mind a templomot fenícaisí épí- Az ilyen hang behatására a láng megrövidül, szététtek. Pyrrhus Kr. e. 278. elfoglalta a várost a lesedik és sziszeg zajt okoz. Éles hang, fütty, de
karthagóiaktól, Hamilcar pedig az els pún hábo- különösen az ú. n. Galton-féle kis sípnak magas
rúban, Kr. e. 261 táján, szétrombolta. Kr. e. 249. hangjai, melyeket a fül már nem képes észrea rómaiak foglalták el a várost és templomot, de venni, ers hatással vannak az É.-ra. Lyen lángot
Hamilcar Barkas mihamar elvette tlük s csak a úgy is lehet elállítani, hogy világítógázt vertiKr. e. 241. kötött béke után adta vissza. A rómaiak kális csövön csekély nyomással engednek kiáramezután sokat tettek a templomért, melynek isten- lani s a cs nyílása fölött, közel hozzája dróthálót
njében Aeneas anyját tisztelték. Rommaradvá- tartanak a háló fölött meggyújtott gáz lángja
nyai még mai napig is láthatók.
szintén érzékeny a magas hangok iránt.
Eryx (állat). 1. Homokikígyó.
Érzékeny növények azok, amelyeken az érzéErz-, német pneflxum, mely a görög arrAí-nak kenységnek valamin jelensége nyilatkozik, külöfelel meg, magyarul sokszor /o-vel fordítható, nösen az, hogy érintéskor mozgásnak indulnak.
pl. Erzherzog. fherceg. Az E. gyakran az egj-- Dyen a Mi mos a, Dionaea, a húsev növények, toszer szó fogahnának fokozását jelenti, Erzkanz- vábbá a borbolya porzói stb. L. még Érzékszervek.
ler, fkancellár stb. de használják rossz értelm
Érzékenység (szemxbilitás) alatt a rendesnél
szók mellett is, Erzlügner, erzdnmm stb. nagy fokozódottabb ingerlékenységet értik, s érzékenyhazug, tökkel ütött stb.
nek azt az egyént mondják, aki könnyen sértve
Erzberger, MaUhias, német konzervatív poli- érzi magát É. kifejezést sokan helytelenül ingertikus, szül. 1875 szept. 20. Buttenhausenban lékenység (irritabilitás) helyett is használják.
(Württemberg). 1903 óta a birodalmi gylés tagja
Érzékenységi hányados. Valamely mérleg érés a centrum egyik vezére fSleg a gyarmatügyi zékenységén azt a tulajdonságát értik, hogy a
politikával foglalkozik. Mimkái Die Sákularisa- csészék egyenl megterhelése esetében az egyik
tionin Württemberg 1802—10. (Stuttg. 1902); csészére helyezett kis p tú'súly a mérlegrúd óiszZentrumspolitik im Reichstae 1903 bis 1908. revehetó kibillenését okozza. Ha a nyugalmi hely(Berlin 1908, 3 köt.)
zetbl való kitérés szöge a, akkor az érzékenység

e^

;

;

:

;

:

44»

—

Érzékeny szín
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—

tört tekinthet s ez a móiieg
P
E.-a. A mérlegre ható erk forgató nyomatékainak
felhasználásával ez a tört kiszámítható 8 a képletbl kitnik, hogy a mérleg annál érzékenyebb,
mennél nagyobb a mérlegrúd hossza, mennél
könnyebb s mennél közelebb fekszik a mérlegrúd
súlypontja a forgási ponthoz. Ha ez a csészék felfüggesztési pontjaival egy egyenesben fekszik, a
mérleg érzékenysége bizonyos határok között
független a megterheléstl, különben csökken, ha
a megterhelést fokozzák. A mérleg érzékenységét
a megterhelés azon törtrészével is mérik, amely
még kibillenést okoz. Jó mérlegnek, amilyent
fizikai mérésekre használnak, a megterhelés százezred részét is meg kell éreznie, tehát pl. 100
g.-nyi megterheléskor 1 milligramnmak is kell

méi-tékeül az

kibillenést okoznia.

Érzékeny

szín,

1.

,

Átmeneti

szín.

Érzéketlenítés, 1. Érzéstelenítés.
Érzéketlenség, I. Anesztézia.
Érzékfölötti, ami saját mivoltánál fogva olyan,
hogy az érzékekre hatást nem tehet, vagy az érzékek számára sem egyenesen, sem közvetve (v.
analógia útján) hozzá nem férhet. A holdnak
másik fele nem érzékfölötti, mert mivoltánál fogva
tehetne hatást érzékeinkre
a tiszta szellem órzókföiöttl, mert mint ilyen nem jelentkezhetik az
érzékek eltt.
Érzéki, szubjektív értelemben ami az érzé;

kekhez tartozik (É. benyomás stb), objektív értelemben, amit az érzékek útján fölfogunk, amit érzékeinkkel megismerhetünk. EUentéte szubjektive az értelem, mely feldolgozza az É. adatokat,
s objektíve, amit nem érzékeinkkel ísmerünlc meg,
egyrészt az elvont (1. Elvonás), mely az B.-ben
gyökerezik, de amelyetmégis csak az értelem gondolhat, s másrészt ami az érzékek körén egészen
kívül esik, az érzékíölötti (1. o.). Egészen külön jelentése is van a szónak, mint oly embernek a jelzje, ki a testi érzéki ösztönök hatalma alatt áll, ki
túlságosan szereti a testi, fleg a nemi élvezeteket.
Érzékiség, tudományos értelemben az érzékszervek összesóge, melyeknél fogva érzetek tá-

—

Érzékszervek

kor testi ösztöneink és ingereink kielégítését és
uralmát fejezi ki s a mvészetekben ilyen (pl.
erotikus) ingerek legyezgetósében és felkeltésében áll. Ez hatásos és sokakra érdekes lehet, de
minden háladatossága mellett sem lehet feladata
a mvészetnek.
Érzéklet, az érzékek útján keletkez érzés.
Érzékszervek, 1. az állatok azon szervei, amelyek arra valók, hogy a környezet, illetleg a
test belsejének állapotváltozásait (ingerek)

meg-

érezzék s arról hírt adjanak. Az É. az idegrendszernek alkotórészei s idegrostokkal (érz idegek)
vannak a középponti idegrendszerrel összekapcsolva. Minden érzékszerv egészen általánosságban két részbl áll 1. receptorból, mely az ingert
fölveszi 2. transzformátorból, mely a már fölfogott ingert az idegrostnak átadja, illetölog, ahogy
mondani szokás, az idegrost által továbbvezethet
idegizgalommá alakítja át. Mivel ez az izgalom
csak a középponti idegrendszer (az agyvel) megfelel dúcsejtjeiben alakul ki mint érzés, továbbá
pedig, minthogy ezekbl a dúcsejtek adják meg
az érzés jellemét (hogy t. i. hang v. féuyérzósünk
keletkezik-e), helyesebb, ha a tulajdonkópení érzékszerven kívül
amely a test kiilsejón fekszik, legnagyobbrészt a brben
az É.-hez számítjuk a középponti idegrendszer vele összefügg
darabját, valamint azokat az idegrostokat, amelyek ezt a két részt összekötik. Az É. perifériás
készülékei, legalább magasabb rend szervezeteknél, a fejldós folyamán úgy alakultak ki,
hogy mindegyikük csak egy bizonyos fajta hatással (ingerrel) szemben érzékeny; ezt az ingert
nevezzük az illet érzékszerv adaequát ingerének'
(ilyen pl. a látószervnek a fény stb.) Vannak
azonban olyan hatások is, melyek iránt az
tehát az öszidegrendszernek minden része
többé-kevésbbó érzékeny
szes érzékszervek is
(ilyen pl. az elektromosság stb); ezek az inadaequát ingerek. Ezek azonban csak sokkal nagyobb intenzitás mellett hatásosak, mint az adaequát ingerek. Az ingert felfogó végkészüléknek
leglényegesebb alkotórészei az idegvógszálakhoz
bens viszonyban álló hámsejtek; ezeket ideg:

;

—

—

—

—

madnak a

tudatban. Ebben a jelentésben az É.-et hámoknak vagy érzékhámoknak (nouro-epithemegkülönböztetjülí a tudat bonyolódottabb jelen- lia) nevezik. Ezeken s az ezekkel kapcsolatos
ségeitl, ész- és értelemben mködéséti, mely az ídegelemekeu kívül vannak az érzékszerveknek
É.-ben gyökerezüí ugyan, de adataínak bizonyos kevésbbó lényeges, járulékos részei v. mellékfeldolgozását teszi föl. Valamivel bvül a szónak készUlókei is. Ezek részben arra valók, hogy az
ez a jelentése, ha érzéki benyomások iránt való érzékszerveket védjék (pl. szempillák, könnykókülönös fogékonyságot értünk rajta. De a közön- szülék stb.), részben pedig arra, hogy az ingerek
séges nyelvhasználatban É. a testi ösztönök fel- kedvezbb viszonyok között hathassanak (pl.
erejét jelenti, fleg a nemi ösztönét. Érzéki a szem törkészülóke, a hallószervnél a küls és
ember ebben az értelemben, kiben a nemi ösztön középs fül stb.). Az B. beosztása sok nehézségbe
túlságosan hatalmas s az erkölcsi er fölött köny- ütközik, mert nem tudunk alkalmas beosztási
nyen gyzedelmeskedik. Ebben az értelemben alapot találni. Anatómiai szempontból egyelre
küzd ellenfele az érzékíségnek a vallás és erkölcs, nem oszthatjuk be, mert a kísérletek ott is több
mely mindkett, hogy korlátai közé szorítsa, hadat érzékszervet találtak, ahol a bonctan csak egyet
ír le valamint az érzékszerveknek a középponti
ízen ennek az É.-nek.
É. (észt.). A mvészetek elssorban az érzékek- idegrendszerben lév része még anatómíailag
hez fordulnak, tehát azt, amit mondani akar- alig ismert, pedig ez lenne a dönt az É. beosznak, érzéki alakba öntik. Az É. ilyen értelemben tásában. Az ingerek különbözsége alapján som
amennyiben ingereknek
a szép és fenséges, valamint ellentéteik minden oszthatjuk be, mert
azok
nyilvánulásának lényeges feltétele s a mvésze- a külvilág bizonyos változásait értjük
tektl elválaszthatatlan. Más jelentést nyer a szó, több érzékszervre is hathatnak. Legcélszerbb
ha érzéki vágyainkra vonatkoztatjuk. Az É'. ilyen- tehát az érzések szerinti beosztás, bár itt az ér-

tn

;

—

—

'
j.
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—
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zések szubjektív volta szintén sok nehézséget
okoz. Érzékszerveink számát sem ösmerjük pontosan. Hogy a rendesen említett öt érzékszervünknél (látás, hallás, ízlés, szaglás, tapintás)
több van, az régen eldöntött dolog (van még hideg-, melegérzö, tér-, gyorsulást-érzó érzékszervünk is stb.) de az eddig egységesnek tudott
érzékszerveink keretén belül is több érzékszerv;

nek kell lennie (így pl. valószín, hogy az ízlés
4 érzékszervbl áll kesert, sóst, savanyut és
:

édest érz érzékszenból). Az É. száma sem állandó; így vannak É., melyek elvesznek s lehetséges, hogy újak is keletkeznek. Az embernél pl.
a szaglószerv pusztulóban van ezt irodalmi emlékeinkbl állapíthatjuk meg a régi szanszkrit
nyelvben pl. olyan szagok vannak említve, aminek jellemzésére ma már szót sem találunk. Egyes
állatoknak vannak olyan érzékszerveik is, amelyekhez hasonlók emberben nincsenek. Emellett
vannak É., amelyek az állatok némelyikében tökéletesebbek (pl. kutya szaglása, madarak látása
stb.) ebben a tekintetben azonban az embernek
nagy segítségére van az intelligenciája, amely a
tökéletlenebb érzékszervi benyomásoknak tökéletesebb értékesítését teszi lehetvé. Egyebekben 1.
az egyes É.-nél, valamint Érzések-nél.
2. E. a növényeken a régiek általános felfogásával szemben újabb idben állapíttattak meg. A
régiek még Linné idejében is azt tartották, hogy
a növényeknek általában nincs éi-zöképességük
(1.
0.) és hogy ez a hiány különbözteti meg
ket az állatoktól, amelyek a külvilág tényezinek hatását felfogni képesek (ingerfelfogóképesség, perceptio, 1. o.). A Mimosa pudica és a
Dionaea muscipula ingerelhetségét különleges
kivételnek tekintették. Az újabb élettani kutatások ellenben azt bizonyítják, hogy a küls ingerek felfogása, megérzése az élet fogalmától el
nem választható tulajdonsága a protoplazmának,
és hogy éppen úgy az állatok, mint a növények
minden életjelensége és életfolyamata a küls té;

:

;

—

Gy.,

Érzelem

A növények érzékszervei, Term.Tud.Közlöny

35. köt.

Érzékszervi ingerek,

1. Ingerek.
Érzéktelenítés, 1. Érzéstelenítés.
Érzelem, általánosságban tudata annak, mikép
érezzük saját magunkat, azaz fölfogása annak,
hogy mily értéke van a tudat valamely állapotának magára a tudatra nézve. Tudatunk ugyanis
vagy a külvilág jelenségeinek érzéki felfogásával,
vagy az érzéki képek további feldolgozásával,
egybekapcsolásával a megismerés céljából van
elfoglalva ez a lelki életnek mintegy intellektuális része az értelem, ész, a lelki élet azonkívül
az ellenkez irányban is mködhetik ; nem elméleti megismeréssel foglalkozik, hanem a cselekvésre adja meg az indító ert, választja meg az
eszközöket, tzi ki a célt. akár ösztönöktl hajtva,
akár világosan fóUsmert gondolatok és meggyzdések hatahna alatt ez a lelki életnek gyakorlati, cselekv oldala, az akarat
végül a lelki élet
még egyébként is mködhetik, a tudat bizonyos
szabadsággal kapcsolván össze jelenségeit, de sem
a megismerés, sem a cselekvés szempontjából,
hanem hogy mködésében szabad tevékenységét
érvényesítse a játékban, a mvészetben. Mindezekben a tevékenységekben a tudat bizonyos
tárgygyal (tartalommal) áU szemben, melytl megkülönbözteti magát a megismerésben a megismerend, a cselekvésben az átalakítandó vagy
megvalósítandó tárgygyal, a játékban s
szetben a szabad tevékenység tárgyával. Mindé
tevékenységeket azonban nem közömbösen nézi
vagy végzi, hanem maga-magát is e tevékenységek közben valamikép érzi, jól vagy rosszul,
avagy közömbösen; azt az érzést nevezzük
É.-nok, melyben a tudat saját állapotának
maga-magára vonatkozó értékét (hogy mit ér ez
;

;

;

;

:

;

mv^

hogy jól vagy rosszul, vagy közömbösen
magát azon körben) fogja föl. A tudat nem
egyéb, mint hogy az én megkülönbözteti magát
neki,

érzi-e

valamely tárgyától a tudat válhatatlan kapcsolata
az alanynak tárgyával az érzelem pedig az az
állapota a tudatnak, midn saját magának a hogyléte válik neki tárgyává. Az én saját hogylétének e tudata si alaptény, melyet az elbbiekben
körülmények folytán idlegesen szünetel. Az in- konstatáltunk, leírtunk, egyéb jelenségektl meggerelhetséggel kapcsolatban a különböz inge- különböztettünk, de amelyet más valami még egyrek felfogását szolgáló berendezések, É. találha- szerbb, még sibb ténybl le nem tudunk száj"tók a növényeken is, amelyeket Sachs, Pfeffer, maztatni. a legegyszerbb definíció tehát a. m.
Haberlandt és Nemee kutatásaiból ismerünk. maga-magát jól v. rosszul érezni. Ez némüeg tauEzeknek kimutatása úgy az anatómiai vizsgálatok, tológia ugyan, de ily egyszer alaptényekre voltamint a kísérletek által sikerült. Az érzképessé- kép csak rá lehet mutatni, ket másoktól megküget ingerl okok közt szerepelnek különösen a lönböztetni, de nem lehet ket. mint egyszereket,
fény, a föld nehézségereje, a hó, a nedvesség, a alkotó részükbl magyarázni, sem pedig, mivel
mechanikai lökések és érintések, továbbá a növé- eredetiek, még eredetiekbl leszármaztatni. Ebbl
nyekkel érintkez anyagok kémiai tulajdonsága, következik, hogy az É. nem valami elkülönített
töménysége és különböz eloszlása. Mindezeknek régiója az emberi léleknek, hanem ennek minden
a felfogása és a kiváltása különböz módon megy mködését és nyilatkozását, vele összeszövdvén,
végbe n. Tropisma, Xastia, Taxia). Az ingerek kíséri. Némelykor, ha íigyelmünk, érdekldésünk

nyezk

ingerhatása alatt folyik le. A növények
ingerelhetsége közvetlenül összehasonlítható az
állatok ingerelhetségévcl, amely az élettel megsznik és narkotikus anyagok vagy más gátló

felfogására szolgáló berendezések, az É. közül
eddigelé ismeretesek I, mechanikai ingerek É.

;

;

másfelé irányul, a kisér É. háttérbe szorulhat, s
ha ez bizonyos É.-eki*e nézve folyvást történik,
tapintószervek(l.o.!;llAnehéz8ÓgerÉ,l.^/oWAo^.- akkor ezek az É.-ek el fognak satnyulni. mig viIII. fényérz szervek (1. o.) V. ö. Haberlandt G.,
szont ily É.-ekre való figyelés, ily É.-ek szándéSinnesorgane im Pflanzenreich (Leipzig 1901, 2. kos eltérbe helyezése fogékonyságunkat irántuk
kiad.l909);u.a.,DleLieht8Ínne8organe d. Blátter nagyban fokozza. Az érzelmek intenzitása is
(1905); Noll, Das Binnesleben der Pflanaen Klein igen különböz lehet s egyes esetekben meg:

;

—

Érzelem

nagyon megszokott, mechaközelitheti a zérót
nikailag végzend teendket majdnem minden
érzelmi visszhang nélkül végzünk az elvont gondolkodást, melyben egész törekvésünk mintegy
kifelé, a tárgy megismerésére irányul, általában
gyengébb intenzitású érzelmek kisérik, mint az
erkölcsi életet de ezekben az esetekben az É. -éknek igen gj'enge, a zérót megközelít intenzitása
nem rontja le azt az általános tételt, hogy az É.
nem egyéb, mint a tudat saját állapota értékének
megbecsülése, melyre mködése közben, e mködés tudata mellett ráeszmél.
Az É. mint saját egyéniségünk, hogylétünk tudata,tehát legbelsbb érdekemknek kifejezése, igen
fontos szerepet visz a lelki életben. AzÉ.-k általában,
minden tevékenységünk nyomában kelvén, minden tevékenység gondolatával össze is szövdnek,
társulnak, s a társulás törvényeinél fogva vagy a
tevékenység gondolata kelti a megfelel É.-et s az
érzelem azután e tevékenységet, v. megfordítva,
így az É. valószínleg minden u. n. hajlandóságnak si forrása, a tehetség táplálója, az ösztönöknek is élesztje. Mert habár az állati szervezet
évezredes fejldése után az ú. n. ösztönök, a testi
szervezetben gyökerezvén, még azon érzelmek
ismerete eltt is, melyek Idelégítésével járnak,
nyilatkoznak mégis a fejldés menete csak az
lehetett, hogy a kellemes megkivánásából képzdtek e megkivánás imperativ föltételei, melyek
az ösztönt teszik, és most is az ösztön kielégínöveli az ösztön erejét s biztotésével járó
sítja fennmaradását. Valamint testünk állapotáról
összérzelmünk van, mintegy sommázata azoknak
;

;

;

^

:

.

az egyes érzelmeknek, melyeket az egyes szervek keltenek a tudatban, úgy a tudat összállapotának értékérl is van tudomásunk, arról, hogy
általában egy bizonyos idpontban hogyan érezzük magunkat s egyes érzelmeinknek ezt az eredjét nevezzük hangulatnak. Hangulataink okairól rendesen nem tudunk sokat, mert ezer kis és
nagy okuk lehet. Minthogy pedig magát az É.-et
alig lehet leírni, hanem közelebbrl csak amaz
okok megjelölésével jellemezni, melyek szülték
az É.-krl azt szoktuk mondani, hogy kimond;

hatatlanok, alaktalanok, hatástalanok, amint tényleg azok. De az É. ereje ettl egészen független. Van olyan, mely kifejezhetetlen s nagyon
ers és megfordítva. Egészben véve az B. lenge,
változékony, ezeralaku mivoltánál fogva nehezen
,

hozható kifejezésre, legkevésbbé hozzáférhet a
tudományos kutatásra nézve. Az É. világa ami
legbensbb tulajdonunk, melybe más ember csak
annyiban hatolhat, amennyiben hasonló világot
rejt magában. Aki valamely É.-et még nem tapasztalt a maga lelkében, az úgy beszél majd
róla, mint a vak a színekrl.

Az É.-et több szempontból oszthatni be. A legegyszerbb beosztás kellemesekre s kellemetlenekre. A beosztás másik szempontja az érzelmek
:

A legalsóbb fokon állanának az idegéletközvetetlenül összefügg érzelmek (éhség,
szomjúság kíséri stb.), melyekben a legegyszerbb érzetekkel járó érzelmek jelentkeznek.
Felsbb fokon állanak az érzéki szervek közvetítette érzetekkel járó érzehnek. Az ízlés, szaglás, tapmtás érzeteivel járó érzelmek igen heve-

okai.
tel
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hangokkal járók nemesebbek, de gyöngébbek is, még gyöngébbek a szem érzeteivel járók.
Színek diszharmóniája soha sem fájhat annyira,
mint hangoké kellemetlen hang nem lehet oly
kellemetlen, mint kellemetlen íz vagy szag. A
sek, a

;

érzelmek kisérik ;
a szemléleteket, képeket, képzeteket (bizonyos
alakok jobban tetszenek nekünk, mint mások stb.)
s nemcsak a lelki élet produktumait kisérik érzelmek, hanem a lelki élet ama tevékenységeit is,
melyek eme produktimiok létesítéséhez szükségesek. Az É.-ek egy további igen fontos osztálya
az, mely az emberi élet gyakorlati tevékenységével, az ösztönnel, kívánással, akarattal fíigg
össze. Ezek azok az érzelmek, melyek az egyéniség érvényesítésével járnak, kezdve az alsó fokokon, az'egyéni test s a faj fenntartására irányuló
ösztönökkel összekapcsolt érzelmeken, föl a legmagasabb erkölcsi érzelmekig. Hogy csak néhányat említsünk: önérzet, hiúság, becsvágy,
büszkeség, szemérem, irigység, rokonszenv, részvét, szeretet, hség, bátorság, következetesség,
igazságszeretet, odaadás. Végül az esztétikai E.lelki élet összetettebb alakjait is

melyeknek jellemz tulajdonsága,
hogy kívánással nem járnak (a szép érdek nélkül
tetszik) s melyek egyéniségnk szabad tevékenységével vannak egybekapcsolva, úgy hogy az
elbb említett érzelmek mind esztétikaiakká válket említjük,

hatnak.
Érzelgés, túlságos fogékonyság oly érzelmek
iránt, melyek ersen megindítják, szánalomra,
részvétre hangolják a szivet s túlságos iparkodás
ily érzehnekbe elmélyedni, és azokat külsleg is
fitogtatni. Fleg a német szentimentalizmus ilyen.
Az E.-t természetellenes állapotnak nézzük, tehát
V. hazugságnak, v. divatnak. Divat volt az É. a
XVni. sz. második felének az irodahnában, fleg
Németországban, ahonnét azután múlékony jelenség gyanánt a mi irodalmunki-a is ráragadt. E.-re
hajlandó ember érzelgs, szentimentálisÉrzelmi bölcsészet, mely az érzelemnek a rendesnél sokkal nagyobb súlyt tulajdonít a filozófia
alapvet fogalmai sorában, p. egyenesen a íilozóflai megismerés alapjává teszi. Ilyen volt a német Jacobi F. H. (1. o.) filozófiája, aki nemcsak
az erkölcstant és esztétikát, hanem a metafizikát
is az érzelemre alapítja.
Érzelmi költészet a. m. a Urai költészet szorosabb értelemben véve, az alanyi költészet másik
ágának, az elmélked (oktató, didaktikus) költészetnek kizárásával az E. kiválóan ós közvetfbb
lenül érzelmeket és hangulatokat fejez ki
formái a dal és az óda, míg az elegia,mint reflexív
faj, más átmeneti alak.
Erzerum (Erzirum), az ugyanily nev kisázsiai török vilajetnek székvárosa, magas hegyektl szegélyezett fensikon, az Eufrat mellékvize, a Karaszu mellett, 39,000 lakossal, akik
nagyobbára muzulmánok, örmények, porzsák és
görögök, és akik közt sok a vas- és rézkovács.
Azeltt virágzó voltaszönyegszövós és brgyártás
is. E. három részbl áll: a város legmagasabb
pontján fekv citadellából, a tulajdonképeni városból, amelyet falak vettek körül és a négy külvárosából. Utcái szkek és görbék, sok helyen
piszkosak. Van mintegy 65 mecsetje ós 3 bazárja.
:
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;
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Ujabb erdítményei fontos katonai hellyé tették érzékszervek által okozott É. között ezek egy€ helyett azonban kereskedelmi jelentségébl, mással semmiféle tekintetben össze nem hasonmióta Perzsiából az árukat Európába az orosz líthatók, így beszélni sem lehet arról, hogy mi
Transz-Kaukázián viszik át, sokat veszített. E. összefüggés vagy különbség van az édes íz, a
áthiigen régi város. Az oroszok ismételten kísérletet sárga szín vagy az ta» hang, között; ezt az
;

tettek a város elfoglalására, de ez eddig

nem

dalhatatlan különbséget az É. modalitásbeli kü-

lönbségének mondjuk. Másodszor különbséget találunk egyugyanazon érzékszerv érzései között
Érzés, 1. Érzések és Érzdem.
Érzések. A külvilág állapotáról és változásairól, is így pl. van különbség a sárga és kék szín kövalamint testünk belsejében, az egyes szervekben zött is, de ez a különbség nem áthidalhatatlan,
kötörtént folyamatokról csakis az idegrendszerünk mert pl. a zöld szín átmenetet képez a kett
révén szerezhetünk tudomást Az idegrendszer zött. Ezt a különbséget az É. qualitásheli különbkülönbségek,
u. i. olyan perifériás végkészülékekkel bír, me- ségének nevezzük. Azonban ezek a
lyek ezeknek a változásoknak, folyamatoknak mint azt már említettük, mind nem az ingerekáltaluk izgalomba jve, tl, hanem az érzést közvetít érzékszervtl, illefölfogására alkalmasak
az izgalmat a velük összefügg centripetális «érz» tleg annak agj'veli részétl függnek. így pl.akár
idegrost által az agyvelóbe vezetik, ahol az ön- fénysugár éri a szemünket, akár nyomjuk, akár
tudatban mint érzés alakul ki. Nem kell azonban galvánárammal ingereljük, továbbá akár a látóazt gondolnunk, hogy a centripetális idegek min- szerv végkészülékét, a szemet, akár a látóideget
den izgalma mint élesen körülírt érzés jelentke- lefutása közben bárhol, vagy a látószerv agyzik így különösen a test belsejébl fakadó izgal- veli részét izgatjuk, mindig fényérzésünk támak normális körülmények között sohasem jut- mad. Tehát az É. jellemz karakterüket mitlünk
nak az öntudatba, hanem egy bizonytalan, nehe- nyerik és az ket okozó küls behatásoknak abban
zen körülírható érzéssé adódnak össze, amit köz- semmi szerepük nincsen. így az E.-et nem tekinthetjük másnak, mint az érzékszerveinket érö
érzetnek nevezünk.
Az É. egj-ik legfontosabb sajátsága, hogy az küls behatások jeleinek és a kett közti viszony
agyvelben keletkeznek, s nem pedig abban a abból áll, hogy ugj'^anaz a behatás azonos körtilszervben, ahonnan az érzést okozó izgalom kiin- mén>"ek között ugyanazt a jelt (érzés) váltja ki, ós
dul így a fényérzés nem a szemben, a hangérzés hogy a különböz jelek különböz behatásoknak
nem a fülben, a bélfajdalom nem a belekben ke- is felelnek meg.
Igen fontos továbbá az inger és az általa okoletkezik, hanem az agyvelben. Az érzékszervek
perifériás készülékének, illetleg általában az érz zott érzés közti quantiiativ viszony. Minden inger
idegvégkészülókeknek csak az a szerepük van, csak egy bizonyos intenzitás meUett okoz észrehogy az ket ér ingereket a velük összefügg vehet érzést. Ezt a minimális ingert nevezzük
idegekre átvigyék, amelyek aztán az izgalmat ingerküszöbnek. Ha az ingert a küszöbértékén
azonaz agyvel különböz helyeire vezetik. Hogy az feiül fokozzuk, az érzés intenzitása
érzés az agyvelkben keletkezik, s hogy az agy- ban, hogy az érzés megnagyobbodását észreveveltl függ az érzés milyensége, amellett sok hessük, az ingernek bizonyos meghatározott értéktapasztalat szól. Így lehet érzésünk minden küls kel kell megnövekednie az ingernek ezt a meginger hozzájárulása nélkül (hallucinációk) avagy nagyobbodását, mely az érzésben észrevehet külehetnek érzéseink a perifériás végszerv hozzá- lönbséget okoz, különbség-küszöbnek nevezzük.
járulása nélkül; ilyenek pl. az ú. n. excentri- A különbség-küszöb nagysága függ az inger erekus érzések. Az É.-et azonban, dacára annak, deti intenzitásától mennél nagyobb volt az inger,
hogy az agyvelben keletkeznek, kifelé projiciál- annál inkább meg kell változnia, hogy az érzésben
juk; még pedig testünknek az agyveln kívül észrevehet differenciát okozzon; még pedig ennek
es azon szervébe, ahonnan az érzést okozó izga- a megváltozásnak mindig az eredeti inger bizolom kiindulni szokott. Ezt a jelenséget nevezzük nyos meghatározott hányadrészének kell lennie
lokalizációnak v. érzéskihelyezésnek, v. az érzés (Wéberféle tömény). Ez a hányadrész a különhelyi jegyének. A lokalizáció azonban nemcsak böz érzékszerveknél más és más a súlyérzésnél
a perifériás érzékszervre vonatkozik; vannak pL Vío-ad. ^^. hogy valamely meghatározott
érzékszerveink, amelyeknek izgalmát a testen túl, súly megnagy(Ábodását észrevegyük, ahhoz a
a térben lokalizáljuk. így a fényérzés helyét sem súly Vio-adával való megnagyobbodása szükséges.
az agyvelben, sem az érzékszerv perifériás ké- Fechner a Weber-féle törvényt pszichofizikai
szülékében (szem), hanem a térnek arra a pont- törvény levezetésére használta fel. Az inger fojára képzeljük, ahonnan az érzést okozó fénysugár kozása azonban csak egy bizonyos határig hoz
kiindult, 1. bvebben Lokal'uáció.
létre ersbödést az érzésben ezt a határt az inger
Különböz érzéseinket több szempontból szok- maximumának nevezzük, ennél nagyobb inger
tuk csoportosítani. Egész általánosságban az ér- már nem okoz nagyobb érzést, az inger változása
zéseinket feloszthatjuk külskre
amennyiben tehát csak a minimum és maximum között hoz létre
azok valamely küls tárgyra vonatkoznak
és változást az érzésben. L. Érzékszervek, Inger.
belskre, ez alatt azokat a határozatlan É.-et értÉrzési zavarok alatt a tapintás, fájdaíomérjük, amelyek szerveink mködésével járnak s zés, hérzós és izomérzés rendellenes megnyilváamelyeket általános É.-nek is nevezünk. A másik nulásait értjük.
felosztás pedig érzéseink közt lev különbségeken
Érzésmérö, 1. Aesthesiometer.
alapszik. Ezek a különbségek különböz foknak
Érzéstelenítés alatt azon eljárást éltjük,
lehetnek. Legnagyobb a különbség a különböz amellyel az embert a fájdalommal szemben érzésikerült.
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Az érzéketienség elérhet általáamikor a fájdalomérzés és öntudat
teljesen hiányzik vagy pedig a test egy bizonyos
részén helybeli érzéketleultéssel. Köldökön aluli
ketlenné teszik.

nos É.

által,

;

Erzsébet

világnak, úgy az legegyszerbb eleme a lelki életnek. BelvUágról csak azért lehet szó, mert érzünk.
Az É. a belvilág konstitutív ténye. Minthogy az
É. keletkezése idegfolyamatokhoz van kötve, az
É.-ek elmélete rendkívül sokat köszön az újabb
fiziológiának, mely az idegtanban behatóan kénytelen foglalkozni az É.-tel is. Ily értelemben
beszélnek általánosságban fiziológiai lélektan-

érzéstelenség érhet el a gerincveli É.-sel (lumbalanaesthesia) vagy pedig az ú. n. öpiduralis befecskendezéssel. Az általános É. megszokott szerei az éter és kloroform
ezeket belégzés útján
viszik be a szervezetbe. A helyi É.-re a kokain és ról, míg egy külön fejezete ama kutatásoknak,
pótszerei alypin, tropokokain, novokain, eukain, melyek az idegfolyamatok és É.-ek között lev
stovain stb. szolgálnak (érzéstelenít szerek, anaes- összefüggések földerítésére irányulnalí, apszicliothetica). Ugyancsak ezek egy része szolgál a fizika.
gerincvel E.-re is.
Erzindzsán, 1. Erzingjan.
Érzet, a tudományban szigorúan megkülönbözErzingjan (Erzindzsán), az ugyanily nevá
tetend az érzelemtl, mellyel a közönséges nyelv- szandzsákság székhelye Brzerum török vilajetben,
használatban gyakran összetévesztik. E.-en ren- az Bufrates jobbpartján, amelyen itt két híd vezet
desen azt a ránk nézve legegyszerbb, tehát iga- át, 23,000 lak., mintegy 20 mecsettel, -t örmény
zában deíiniálhatatlan értelmi lelki jelenséget templommal, bazárokkal és fürdkkel. Az ókorbaa
értjük, melyet valamely érzékszervünk állapotá- Erez (görögül Aciris), az Anahit ftemplomával.
nak bizonyos (többnyire fizikai Ingerek által oko- Néhány órányira tle vannak Szatala nev római
zott) változása a tudatban elidéz. A tudatnak az ersség romjai.
Erziram, 1. Erzerum.
a változása, mely megfelel valamely érzék változásának, a. m. É. Ez a meghatározás azonban
Érzidegek azok az idegek, melyeknek perikissé szk. Nemcsak az érzékszervekben végzd fériás vége az ingerek fölfogására alkalmas kéidegek változásai idéznek el tudatváltozásokat, szülékkel van ellátva s ezért a különböz behatáhanem egyéb idegek változásai is a szemidegnek sokra izgalomba jve, az izgalmat az idegközópköszönjük a szln-É.-eket, de az éhség, szomjúság, pontokhoz vezeti, ahol az mint érzés alakul ki. A
fáradtság, fejfájás is idegfolyamatok ereményei, különböz É. perifériás készülékeiktl függöea
tohát mivoltukat illetleg azonosak amazokkal. más és más ingerekre jönnek izgalomba. L. Idegmagyarban tettek is különbséget a kett között rendszer.
Érzké (nSv.), 1. Mimosa.
s megkülönböztették az érzékleteket az É.-ektöl
Érzkefélék (növ.), 1. Hüvelyesek.
Minthogy azonban az érzékletek a fontosabbak s
Érzképesség a növényeknél, a növény testét
a többiek a tudományos vizsgálódás számára igen
határozatlanok, szükséges ugyan, hogy a meg- alkotó anyagnak a rajta kívül es környezet hakülönböztetést megtegyük, de nem vétünk nagyon tására változásokkal felel képessége, olyan vála szabatosság ellen, ha az egész osztályt a köz- tozásokkal, amelyek a kívülrl ható ernek neia
kelet É. szóval jelezzük. É.-en tehát rendesen közvetlen folyományai. Az ilyen változásokat elérzékek szülte közvetetten tudatváltozásokat, a idéz küls ert ingernek,ingerlö oknak, ós ennek
lelki életnek ránk nézve legegyszerbb elemeit az él anyagra való hatását ingerlésnek nevezzük.
Amennyiben az él anyag kiváltotta változások
fogjuk érteni.
Az É.-ek keletkezésénél fleg három dologra folytán a növényi testen mozgási jelenségek vagy
kell ügyelnünk. Az okot, mely az érzékszerv álla- növekedésbeli folyamatok idéztetnek el, amelyepotát változtatja, ingernek nevezzük az érzék- ket az ingerlés, illetleg az ingerhatás eredményeszervben végbemen fiziológiai folyamat a benyo- ként kell tekintenünk, a növények É.-e szemmel
végül azután ennek az eredménye az É. Az láthatvá és a kísérleti vizsgálódásnakhozzáférhetehát úgy keletkezik, hogy valamely inger be- tvé válik, amelyeket az érzékszervek mködése
nyomást idéz el s ez a benyomás tovább szár- is bizonyít. V. ö. Fechner Th., Nanna od. über das
maztatván az agyvelbe, az É.keltésében ér véget. Selenlebend.Pflanzen (1898,2. kiad. 1899).
Érzkörök, 1. Jhpintás.
Az É. azután, ámbár nem egyéb, mint a tudatnak
Érzörejek, 1. Érhangok.
egy állapota, elttünk mint a külvilág valamely
Erzpfalz, Rajna-Pfalz korábbi neve.
sajátossága (színe, hangja, illata ^b.) tnik föl.
Erzsébet, Keresztel Szt. János anyja, Zakariás
Mindezekbl azonban következik, hogy az É. nem
lehet a külvilág objektiv tulajdonságainak valami fpap neje. A római kalendárium nov. 5. említi.
Erzsébet, több magyar és külföldi fejedelmi
másolata a tudatban. A külvilágban van anyag,
mely a tért betölti, s a térben elfoglalt helyét vál- neve.
[Magyarorszáar-l 1. E, II. Gézának s az orosz
toztathatja (mozog) az É. pedig az érz tudatnak
valamely állapota, melyet a külvilág elidézett Eufrozinának legidsebb leánya, 1150 táján szül.
ugyan, de amely egész mivoltánál fogva merben 1157-ben, mint Frigyes herceg jegyesót neveltekülönbözik tle. Törvényesen meghatározott vi- tés végett Csehországba vitték, de a házasság
szül fizikai ingerekhez, csak 1174 táján történt meg. A hercegné többszonyban van az É. az
de ez a kett inger s É. nem lehet egy, nem is ször tartózkodott Altenburgban, honnan 1178.
lehet egymáshoz hasonló. Hogy az agyvelben hazatérve, a prágaiak ünneplésen fogadták. Férje
mikóp lesz a benyomásból É., nem tudjuk s úgy távollétében a Venceltl vezetett fölkelést szerenlátszik, nem is fogjuk tudni soha. Tény az, hogy csésen legyzvén, ezentúl teljesen családjának élt
az É. ránk nézve merben más, mint a mozgás, 8 1190. hunyt el. Egyetlen fia, Vratiszló, még az
életében meghalt ezenkívül l leánya maradt.
s valamint ez a legegyszerbb jelensége a fi^sikai
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2. E.,szent, thüiingiai órgróöió, ü. András magyar királynak és hitvesének, meráni Gertrudnak
harmadik gyermeke, szül. a pozsonyi várban 1207.
Négy éves korában Hermann thüriiigiai rgróf
Lajos fiának jegyese lett és a Wartburgban neveltetett, ahol világias környezetben már korán
a legbuzgóbb vallásosság jeleit adta. 1221-ben
egybekelt jegyesével, aki 1216 óta rgróf volt.
Boldog házassága alatt folytatta aszketikus vallásos gyakorlatait és férjét is ilyen irányban befolyásolta. Férjének mint keresztesnek 1227.
Otrantóban történt elhunyta után sógora, Raspe
Henrik rgróf az öz%'egyet gyermekeivel elzte s
csak Eckbert bambergi püspök közbenjárására
gondoskodott megillet eilátásáról.Gyóntatójának,
az eretneküldözö marburgi Konrádnak lelki veze-

tése alatt E. öz^•egységében még szigorította lemondással teljes életmódját. Már életében legendák
dicsítették életszentségét s 1231 nov. 19. történt
elhunyta után számos csodát tulajdonított neki a
nép hite. 1235-ben szentté avatták és nov. 19-ére
tették ünnepét. Sírja felett templom épült, mely
a korai gót ízlés legtisztább alkotása. Az emlé-

két övez legendakoszprúról Montalembert írt
könyvet (Vie de saint É. de Hongrie, duchesse
de Thuringe, 22. kiad. Paris 1903 német fordításban Stádtler utoljára 1888.. magyarul a pesti
növendékpapság egyházirod. iskolája 1863. adta
ki). V. ö. Barcza Imre, Szent B. irodalma (Budapest 1907), mely a szent E. születésének 700. évfordulója alkalmából Pozsonyban és Budapesten
a szent szobrának leleplezésével, illetve nagy ünnepélyességgel megült E.-jubileum alkalmából jelent meg. Ugyanekkor a Welt-Jahrbuch 1908-íki
kötetében hosszabb tanulmány jelent meg Szent
E.-ról, kinek életét heisterbachl Cásarius, marbtirgi Konrád és apoldai Detre megírták króni;

Az E. -legendák történeti kritikájával
(Syhels, Hist. Ztschrft. 1861) és Bömer
(Neues Archív für aelter« deutsche Geschichtsiíunde 1888) foglalkoztak. Toldy László magyarul
megírta Szent B. népies életrajzát. Ro^'n Emil,
Magyarországi Szt. E. (a francia akadémia által
jutahnazottm,ford. Rada István, Budapest 1905):
Laban Antal, Az Árpádházi Szt. E.-legendák irodalmunkban (u. 0. 1906). L. továbbá Dedek C.
Lajosnak Az Árpádház szentjei
cikkét a
káikjian.

Wegele

cím

Nemzeti Dicsségünk, fényes korszakok a magyar
nemzet történelmébl (u. o. 1908) c. díszmben.
Szt. B.
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legendákkal díszes élettörténetének jelene-

1260-ig férjével, mint Stájerország urával Potonylakott. 1270-ben Székesfehérvárott
magyar királynévá koronázták, de már 1272 aug.
1. özvegyen mai-at. Az Árpádok házában legszebb
királjTiénak hét gyermeke maradt, kik közül FV.
László (szül. 1262.) követte atyját a trónon.Gyámja
anyja lett, de kevésbe muIt, hogy azonnal áldozatául nem esett Finta nádor és Egyed tárnokmester palotaforradaimának. Szeptember elején mégis
sikerült megkoronáztatnia fiát s ez idtl kezdve
fkép Pektári Joakim tótországi bán tanácsaival
élt. Az Ottokár ellen folytatott szerencsétlen háború következtében az urak 1273. Turócz várába
zárták a királynét, de már 1273 dec. 3. visszaadták szabadságát. 1274r-ben fiával együtt Budán
másodszor is elfogatták, Csák Péter azonban kiszabadította. 1280-ban anyját a király a macsói és
boszniai bánság, két vármegye s talán a Szerémség
kormányával bízta meg. A királyné kiUön fejedelmiudvartrendezett be. 1282-ben Szlavónia hercegnje lett, Macsót pedig Dragutin István volt
szerb király kapta. 1286-ban azonban meghasonlott flával,kivégeztett€ fiának hozzáküldött tárnokmesterét, Pált. Aviszálytazonban sikerült kiegyenlítem'. E. mint Macáóés Bosznia hercegnje különösen a bogumü eretnekek megsemmisítésén és a kat.
vallás megersítésén dolgozott. Utolsó ismert oklevele 1290 máj. 3. kelt Azután alkalmasint a margitszigeti kolostorba vonult, hoU 295. eltt hunyt el.
5. E., a kun Erzsébet s V. István leánya. Már 4
éves korában a Nyulakszigetére vitték, hol nagynénje, Szent Margit felügyelete alatt nevelték.
1287-ben niü ment Rosenberg Zavis cseh fúrhoz, ki azeltt Ottokár özvegyének, Kunigunda
királjTiénak volt férje. Egy évig boldogan élt B.
Fürstenbergben ekkor azonban Vencel cseh király elfogatta Rosenberget, kinek mostoha fia volt
s 1290 aug. 24-én lefejeztette. E.-tl egy János
nev fia maradt. (E.-nek a szerb Milutinnal való
házassága mese.) E. 1300.nvéréhez, Mária nápolyi
királynéhoz költözött s Nápolyban, a Szent Péter
kolostorban 1320 táján végezte be életét.
6. E., a ravennai Traversai-a Péter leánya, 1262
tájén n. András és Beatrix fiával, Posthxmius
István herceggel kelt egybe. Maga ápolta a kórház szegény betegeit s idejének nagy részét szent
gyakorlatok közt töltötte. Egyetlen fia, István
születése az
életébe került csecsem fia csak
kevéssel élte túl.
7. E., Hl. András és Pennena leánya, 1291—
1292 táján született. Születését a budaiak a legnagyobb népünnepségekkel üdvözölték. András öt
Bécsben 1298 febr. 12. Vencel cseh királyfival jegyezte el s Bécsben neveltette. Bljegyeztetését
atyja halála után megújították ugyan, Vencel azonban mással lépett házasságra, E. pedig kolostorba
vonult. Svájcban, a_ tössi kolostorban 1338 máj. 6.
hunyt el, mint az Árpádház utolsó sarja.
királyunk harma8. E. királyné,
I. Károly
dik neje, Lokietek Ulászló lengj'el király leánya,
Kázmér herceg, ut<ibb lengyel király húga, Szirádia. Krakó ós Szandorair hercegnje, szül. 1300

ban (Pettau)

;

;

a mvészi alkotás kedvelt tárgyai lettek.
Murillo megfestette a bélpoklosokat mosdató szent
képét, újabban Plugger Szt. E. halálát festette meg.
A magyar mvészek közül Liezenmayer Sándor
képet festett, Senyéi Károly szobrot alkotott a
szentrl. Liszt Ferenc pedig megszerzetté világhír Szt B. oratóriumát.
3. E; IV. Béla és Laskaris Mária leánya. 1244
t^án Henrik bajor herceg vette feleségül, kitl
1254^1271 közt 10 gyermeke született. Az utolsónak, Istvwmak születése (1271 márc. 14.) utáoi
kevéssel, 1271 okt. 25. hunyt el. Egyik fia, Ottó
1305— 1808-ig Magyarország királya volt.
körül, megh. 1380 dec. 29. Károly király 1320 júl.
4c. K, kun hercegn, Kötony kun király család6. vette nül, s ugyanekkor Székesfehérvárott
jából (de nem Kötény leánya). 1255 táján meg- megkoronázták. Házasságok g^nimölcse öt flakeresztelkedett és felesége lett V. Istvánnak. 125^ gyermek lett a korán elhalt Károly és László,
tei

:

—
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nagynev Lajos királyunk,

Endre, a szerencsétlen
véget ért nápolyi herceg, és István, Tót- és Horvátország hercege. A Zách-féle merénylet alkalmával

9. E. királyné,Nagy Lajos királyunk neje,Kotromanic István bosnyák fejedelem és Kujaviai B.
lengyel hercegn leánya, szül. 1339., megh. 1387
négy ujját vesztette el. Mennyiben volt oka e me- jan. els felében. Az idsebb E. királyné nerényletnek ? nem tudható. Nevezetes az ö nápolyi veltje volt s annak több szép tulajdonait elsajáútja és római zarándoklata. 1343 jún. 8. indult el tította. Már mint gyermek magára vonta Lajos kipáratlan fényes kísérettel Visegrádról s júl. 24. rályunk figyelmét az udvarban «szép»-nek neveérkezett meg Nápolyba, hol azonnal látta, hogy zett E. 14 éves korában, 1353 jún. 20. lett N. LaEndre fia a királyi hatalom nélkül veszedelemben jos nejévé. Házasságukból három leánygyermek
forog. Mindjárt másnap követséget küldött tehát a született Katalin, ki mint a francia király jegyese
pápához, annak engedélyét kérve Endre megkoro- hunyt el 1374 után Mária királyn, Zsigmond kir.
názásához. A követség elindulása után E. idköz- neje és Hedvig, Jagelló Ulászló lengyel király hitben Róma megtekintésére indult, régi vágya volt vese. Férje szeretetét alattvalói jólétének elmozugyanis az örök város templomait meglátogatni dítására használta fel. 1371 elején férjével körs azokban ájtatosságot végezni. Az olasz cscse- utat tett Dalmáciában s Zárában. Szent Simon
lék tolakodása, folytonos kéregetése sietteté távo- ereklyéi számára a ma is meglev fényes ereklyezását Rómából s okt. 6. csakugyan visszament tartót készítteté. Nagy Lajos flörökös nélkül
Nápolyba, honnét fiát, Endrét haza akarta magá- történt elhunytával Máriát, idsebb leányát koroval vinni. De Johannának és udvarának csábos názták királlyá, s a magyarok, kik már megszokÍgéreteire, s jószív fiának szavaira e tervétl el- ták az asszonyi beavatkozást, E.-et, «a, fejedelmi
állott. 1344 febr. végén aggodalommal telve indult jeles nt» rendelték leánya mellé. Mária helyett
hazafelé,s szerencsésen visszatért. Nagy szomorú- anyja uralkodott,
pedig, amennyire önfejüsége
ságot okozott neki az avignoni követek eljárása, engedte, Garay Miklós tanácsát követte. B.-nek
mit itthon tudott meg. Még nagyobb hatással volt legelször Lengyel-, Horvát- és Dalmátországokrá Endre fia meggyilkoltatásának hire. A poli- kal gyúlt meg a baja. A lengyelek készek voltak
tikával csak élte alkonyatán volt kénytelen újra N. Lajos valamelyik leányának meghódolni, de
foglalkozni. 1370-ben meghalt Kázmér lengyel ki- kikötötték, hogy ennek
választanak férjet s
rály, E. fivére. Régebben kötött egyezség szerint hogy köztük lakjék. Zsigmondot, Mária leányáLajos volt a trón örököse. Lajos kii-ályunk most nak jegyesét, nem akarta E. királyukká tenni,
már nem szívesen nyúlt a lengyel korona után, mert jól ismerte az ellenszenvet, mellyel iránta,
és csak anyja kedvéért koronáztatta meg magát mint minden német iránt, a lengyelek viseltettek.
Krakóban 1370 nov. 17. Pár nap múlva Len- Hosszas habozás után másik leányára, Hedvigre
gyelország kormányát E.-re bizza. E. az or- szállította tehát át Lengyelország koronáját. A
szág kormányzását megboldogult fivére, Kázmér déli vidékek e közben a nöuralom megdöntésén
nyomdokain járva folytatta s hogy uralkodásával fáradoztak. E. ezt megakadályozandó, leányával,
különösen Nagy-Lengyelország nemesei nem vol- Máriával Horvátország- és Dalmáciába körútra
tak megelégedve, annak oka nem ö volt. Az adó- indult, hogy megjelenésükkel az elégedetleneket
fizetéstl szerfölött irtózó lengyelek nem egy- kibékítsék. De a fejedelmi látogatás balul ütött
szer adták jelét elégedetlenségüknek, s az adó ki. Horvát- és Dalmátország szivesebben látta
tetemes leszállítása sem csillapította le ket. Nagy volna Kis Károly nápolyi királyt (mint ilyen III.)
belzavarok 1375. arra bírták B. királynét, hogy Magyarország trónján. Horváti Pál zágrábi püsLengyelországból távozzék s a kormányzást ere- pököt 1385 nyarán az elégedetlenek csakugyan
sebb kezekre bizza. Lajos királyunk ekkor Dal- Nápolyba küldöttek, hogy Károlyt meghívja a
mát- és Horvátország vezetésével kínálta meg magyar trónra. Károly elfogadta a meghívást;
ids, de még mindig uralomra vágyó anyját, de szept. 12. Zenggbe, majd Zágrábba jött, s itt izö ismét visszakívánkozott kedves Krakójába. gatott a nöuralom ellen majd megersödve, dec.
Ámde most nem sokáig maradt itt a magyar ka- elején Budára indult, hol a királynék látszólag szítonák s a lengyelek közt támadt véres összet- vesen fogadták. Ekkor Károly országgylést hirzés annyira megrémítette, hogy szülföldjét oda- detett s ezen pártja meg is választá korinányzóhagyta fájdalommal vált meg Krakótól, 1377. nak erre Károly nekibátorodva, Máriát lemonév utolsó napjaiban Budára érkezett, ahol Lengyel- dásra szólítá fel. E. leányának a lemondást tanáország kormányát fia, Lajos kezébe adta át. Ezen- csolta, de roppant fájdalma keserves zokogásba
túl nem avatkozott sem Lengyel-, sem Magyar- tört ki Székesfehérvárott férje sírjánál, midn a
ország igazgatásába. Életének utolsó éveit csendes rendek erszakosabb része 1385 dec. 31. Károlyt
elvonultságban töltötte. Már elbb is bkez párt- választá meg királynak. Míg Kis Károly királyelfogója volt az egyházaknak 1324 körül a kassai sága megersítésén fáradozott, B. titkon az
vesztésén törte a fejét, s nem is sokáig. 1386
csúcsíves egyház építését hathatósan elmozdítá
furaitól körülvéve, szobájába hivatá
1329. Beregen a pálosok számára társházat alapí- febr. 7.
tott. De legnagyszerbb alkotása volt az Óbuda és Károlyt s levélolvasás közben orozva súlyosan
Buda közt épített valóban királyi klarissza-kolos- megsebesítteté, amibe a király febr. 24. belehalt.
Erre Károly horvátországi hívei lázongani kezdtor. Végrendeletét 1380 ápr. 6-án tette Budán
ebben is nagyon sok pénzt, drágaságot hagyott tek, melynek lecsillapítása végett B. leányával
együtt 1386 júl. második felében útnak indult dél
fia, monostorok, remeték, udvari cselédjei és mások számára. Saját kívánságára Óbudán temet- felé. Diakovár közelében azonban a lázadók megték el, az általa és fia által Szz Mária tisztele- támadták ket s véres harc után E.-et leányával
tére épített apáca-kolostor kápolnájában.
együtt foglyukká tették. Károly megöletéséröl
;

:

;

k

;

;

;

;

;
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kérdre vonatván,

E. bevallotta

bnös

tettét,

s

rimánkodott kegyelemért.
Eá se hallgattak, hanem Gomnec, utóbb Kruppa
várába, majd biztosabb heljTe, a dalmát tengerparti Novigrádba vitték, ahol Horváti pribékjei
1387 jan. els felében leányának, Máriának szemeláttára megfojtották. Holttestét csak egy hónap
múlva temették el, nagy titokban Zárában, Szent
Chrisogon templomában. V. ö. Horváth Mihály,
Mária királyné, Márki S., Mária királyné, Fórk.,
N. Lajos király.
10. E. királyné, Albert magyar király és római
cíászár neje Zsigmond magj'ar király és római
császár és máisodik nejének, Cülei Borbálának leánya, szül. 1410 körül, megh. lM2dec.l7. 1411-ben,
aüg 3—4 éves korában jegyezték el Albertnek, s
1422. ülték meg Bécsben nagy pompával a lakodalmat házasságukból származtak Anna és E.
hercegnk s az utószülött László herceg, késbb
állítólag térdenállva

;

:

:

emlék magyar

szerencsétlen

mondnak 1437
fiúgyermeke

királjmnk. Zsig-

dec. 9. bekövetkezett halála után,

nem

lévén, a

magyar

és cseh ren-

dek meghódolnak E.-nek és férjének, Albertnek. Albert, két évi uralkodás után, 1439 okt.
27. meghalt s nejét, E.-et áldott állapotban
hagyta hátra. A nemzet E.-et és gyermekeit elismerte ugyan Albert utódainak, de a törökök részérl fenyeget veszedelem miatt azt kivánta,
hogy férfi és ne gyönge asszony kormányozzon.
E. engedett; Lengj-elország nagy reményekre
jogosító íQu királyát, Ulászlót hívták meg a magyar trónra, kit E. hajlandó volt férjéül fogadni.
Míg értek azonban a követek Ulászlóhoz, mikor
B. 1440 febr. 22. Komáromban fiúgyermeket szült.
Ekkor E. megbánta igéretét, és az alkudozások
megszüntetése végett követet küldött Krakóba.

A követ azonban elkésett, Ulászló már akkor megegyezett a magyarokkal. Míg Ulászló a magyar
trón elft^lalására indult, azalatt E. a komornája

—

Kottanemé Ilona

— általVisegrádról elcsent szent

koronával fiát Székesfehérvárt Széchy Dénes
esztergomi érsekkel megkoronáztatta. Ulászlót
is

—
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megkoronázták egy másik koronával. E. erre

Gyrbe ment
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magára, hogy idsebb leányát, Anna hercegnt

nül

fogja adni Ulászlónak. E.

túl ezt a nagj"^ civódást,

nem

melynek

sokáig élte

életét szentelte

pár nap múlva, dec. 17. váratlanul eh-agadta a
halál. Tetemei a székesfehérvári sírboltban nyugosznak. V. ö. Fraknói V., Cesarini Julián élete.
11. ^. hercegn, L Károly királjTink ötödik fiának, István hercegnek (megh. 1354 aug. 9.) és
Margitnak, IV. Lajos német császár leányának
utószülött leánya. N. Lajos királyunk, minthogy
fiúgyermeke nem volt, szerette volna mindazon
jogokat, melyeket Nápolyra bimi hitt, erre az
E.-re ruházni. Követeket is küldött a szent székhez avégbl, hogy Johanna bekövetkezend halála után a nápolyi királyságnak E.-re szállítását
kéljék. Terve azonban a szent szék, s még inkább
Johanna ellenállása miatt meghiúsult. £. elbb
lU. Albert osztrák hercegnek, azután Vencelnek,
IV. Károly császár fiának volt eljegj^ezve, végül
N. Lajos 1370 okt. 20. Zárában nül adta a
koros Tarantói Fülöphöz, címzetes konstantinápolyi császárhoz, ki elbb férje volt Máriának,
Johanna királyn 1366 máj. 20. elhalt húgának.
Engel állítása szerint E. még az egybekelés említett évében, 1370. meghalt. V. ö. Fór A., N. Lajos király; Kerékgyártó Á.,

Mveldóstörténeti

jegyzetek.
12. E. Krisztina, római császárné és magyar
királyné, szüL 1692., megh. 1750 dec. 24. Lajos braunsehweig-wolfonbütteli herceg leánya.
Protestáns családból származott és házass^a

Károly fherceggel, akkor spanyol királlyal, kit
1708. Spanyolországba követett, nagy feltnést
keltett. Magyar királynénak 1712. koronázták
Pozsonyban. Figyermeke nem volt, leánya volt
Mária Terézia. IQu korában nagy szépsége által
tnt ki, ilyennek írta le a híres Lady Montague
is késbb nagyon testes lett és sokat bet^eskedett. Jószív, szelíd, vallásos úrn volt, ki a politikának leánya m'alkodása alatt is békét hagyott.
13. E. Amália Eugénia, Magyarország királynéja, Ausztria császárnéja, Miksa József bajor herceg és Ludovika hercegn második leánya,
szül. 1837 dec. 24. Münchenben, megh. 1898 szept.
10. Genfben. Gyermekkorát távol a fejedelmi
udvarok feszes méltóságától, a természet ölén
töltötte. Itt serdült hajadonná s a regényes bajorországi \'idékek környezetében tele szívta magát mvészi érzékkel és a szabad természet iránt
való rajongással. Alig 16 éves korában (1853 aug.
18.) jegyezte el Ferenc József császár, aki a tü;

fiával s ezt nagybátyjának, Hl. Frigyes német császárnak gyámsága alá helyezte
ö maga szövetségeseivel Ulászló ellen készüldött. A dolog háborúra került éppen olyan idben, mikor inkább a török ellen kellett volna védekezni, mintsem itt benn civódni. Ekkor IV. Jen
pápa lépett a háborúskodó felek közé és 1442
márc. elején Cesarini Julián bíbornokot küldé
hazánkba. Magyar-, Lengyel- és Csehország terü- neményes szépség hercegn eljegyzésében valetén teljes hatalmú követévé nevezvén
ki. Ju- lódi szerelmi frigyet kötött. Az ünnepélyes melián, miután Budán Ulászlót tervének megnyeré, nyegz 1854 ápr. 24. ment végbe Bécsben, hol

t

st hajlandóvá tette az E.-tel való kibékülésre, elkel s egj'szersmind bájjal teljes megjelenéséGyrbe ment E.-hez. De E. konokul visszautasí- vel és szívjóságával csakhamar sok rokonszenvet keltett A császár fiatal felesége azonban a
birodalom egyetlen részében sem ébresztett annyi
örömet s annyi reményt, mint Magyarországon,
hol utóbb nem- és rangkülönbség nélkül hódolt
eltte az egész letiport nemzet. E házasság egy
csomó politikai fogolynak hozta meg az amnesztiát, az országnak pedig az ostromállapot megszüntetését. 1857-ben férje oldalán elször jelent meg
rint Ulászló E.-et meghagyja birtokaiban s fiának Magyarországon, az utazást azonban váratlanul
jogait nem érinti
viszont B. csak azt vállalta els gyermekének, a két éves Zsófia fhercegn-

minden alkudozást, egyedül fia jogát a magyár trónra vódelmezé. Föltételeket is írt el s
noha Ulászló azokat elfogadta vohia, a magyar
urak nem engedték meg, hogy ezt tegye. A pápai
követ ügyesen közvetít szerepével annyit mégis
kivitt, hogy E. és Ulászló 1442 aug. els napjaiban fegyverszünetet kötöttek. Julián aztán dec.
13. nagynehezen keresztülvitte a békét is. E szetott

\

;

—
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A bécsi udvar rideg a kapucinusok temploma alattievcsászári családi
cerimóniái közt nem érezte jól magát, s ezért sírboltban (szept. 17.).
gyakran és szívesen tett kisebb-nagyobb utazáA magyar országgylés B. királyné emlékét
sokat, így 1860— 61-ig Madeira szigetén tartóz- törvénybe iktatta (1898. XXX. t.-c), a kultuszkodott. Nem annyira a politika, mint inkább a miniszter pedig elrendelte, hogy Erzsébet napján
szíve vonzotta a magyarokhoz s a romantika az iskolák országszerte megünnepeljék B. királyné
iránt fogékony képzeletét érdekelte és foglalkoz- emlékezetét. A dicsült királyné budapesti szobtatta az a nép, melyet Bécsben annyira gylöl- rára 1.627,875 korona gylt össze, az ismételten
tek s antidinasztikus hírbe kevertek. Falk Mik- kiírt pályázatok azonban meddk voltak. A visától megtanult magyarul, megismerte a magyar déken azonban számos helyen emeltek szobrot
történelmet és irodalmat, s ettl fogva annál job- emlékének. V. ö. Ghristomanos, Tagebuchblatter
ban érdekldött a tárgyalás alatt lev kiegyezés (Wien 1899) de Burgh, Elisabeth, Kaiserin von
dolga iránt, királyi férje eltt; sokszor és sikerrel Osterreich und Königin von üngarn (u. o. 1900)
képviselte a magyar nemzet ügyét. «Ha Olasz- Tschudi, Elisabeth, Kaiserin von Osterreich und
országban rosszul mennek a császár dolgai, Königin von Ungam (Reclams Universal Bibliomondta ekkor Andrássynak (1866 febr. 23.)
thek) Rostock, Erinnerungsblátter (Wien 1903)
ez nekem nagyon fáj, de ha Magyarországon men- Schmolle, Kaiserin Elisabeth (u. o. 1904) Kleinnek rosszul, az engem megöl. » 1866 nyarán, a po- schmied, Kaiserin Elisabeth (Linz 1905) Márki
rosz háború idején Budára jött gyermekeivel, s Sándor, E. Magyarország királynéja (díszm);
itt a Zugligetben lakott a Kochmeister-villában.
Falk Miksa, Visszaemlékezései Sziáray Inna
Késbb is mint élete legfényesebb és legboldo- grófn, Erzsébet királyné utolsó éveibl (Budagabb mozzanatára emlékezett vissza 1867 jún. pest 1909); báró Danid Emöné és Gáfeeí Gyula,
8-ikára, midn egy nemzet rajongó ünneplésé- Erzsébet királyasszony emlékének (Bpest 1905).
nek volt a középpontja. A király és nemzet ki14. E. Mária Henrietta Stefánia Gizella,
békülése után gyakran és szívesen idzött Ma- osztrák fhercegn és magyar királyi hercegn,
gyarországon, 8 Budán szülte utolsó gyermekét, szül. Bécsben 1883 szepí;. 2. Rudolf trónörökös és
Mária Valéria fhercegnt, akit utóbb is mint Stefánia fhercegasszony leánya. 1902 jan. 28.
wmagyar leányát» emlegetett. Buda és Gödöll férjhez ment Windiscligraetz Ottó herceghez.
vidékének népe úgy ismerte t, mint a környék
15. E. Amália, osztrák fhercegn és magyar
jótékony nemtjét. Még népszerbb s szinte le- kir. hercegn. Károly Lajos fherceg leánya,
gendás lett a neve, mikor részt kérve a nemzet szül. 1878 júl. 7. Reichenauban férjhez ment
fájdalmában, imádkozott és könnyezett Deák Fe- 1903 ápr. 20. Liechtenstein Alajos herceghez.
renc ravatalánál. A budai vár és a gödölli kasIQ. E., osztrák fhercegn és magyar kir. hertély a hetvenes évek közepén hangos volt az ud- cegn, József fherceg és Klotild fhercegn
vari élet zajától, mert a királyné a vadászat és leánya, szül. Alcsúton 1883 márc. 9.
lovaglás nemes sportját zte ott. utóbb azonban
17. E. Franciska, osztrák fhercegn ós mavisszavonult, elkedvetlenedett, kedélye
egész- gyar kir. hercegn, Ferenc Szalvátor fherceg és
ségi állapotának rosszabbodása miatt
elborult. Mária Valéria fhgn legidsebb leánya, szül. 1892
Szörny csapásként sújtott le reá fiának, Rudolf jan. 27. Bécsben jegyet váltott 1912 k^v.Waldtrónörökösnek tragikus halála (1889 jan. 30.). Bár burg - Zeil - Lustenau-Hohenems György gróffal.
még ö vigasztalta meg gyászba borult férjét, régi
[Angoiország.] 18. E., angol királyn, VIIL
jó kedvét sohasem nyerte többé vissza. Ettl Henrik és Boleyn Anna leánya, szül. 1533 szept.
fogva folyvást utazott s csak ritkán fordult meg 7., megh. 1603 ápril 3. Atyja anyjának lefejezaz országban, hol esetleges látogatása valóságos tetése alkalmából törvénj'telen gyermeknek nyilnemzeti ünnep volt. Fia emlékére Korfu szigetén vánította és a trónöröklésbl kizárta; a pargyönyör palotát építtetett, amelyet Achilleion- lament azonban utóbb elismerte trónigényeit. Pronak nevezett el, mert a görög hst is ifjan ra- testáns vallásban nevelkedvén, teljesen osztá VL
gadta el a végzet anyjától. Megfordult ismét Ma- Eduárd testvérének nézeteit (1. Eduárd, d.).
deirán, Nauheimban, Cap St. Martinban, Bártfán, Mostoha nvére, katolikus Mária uralkodása alatt
a svájci hegyek közt. Még egyszer fogadta a ma- sok viszontagságnak volt kitéve, de E. oly óvagyar nemzet ünneplés hódolatát, mikor a millen- tos magaviseletet tanúsított, hogy a gyanakvó
néhány heti fogság után
niumi ünnepélyek fényében megjelent férje ol- Mária kénytelen volt
dalán 8 meghallgatta a nemzet szónokának. Szi- szabadonbocsátani. Mária halála után E. lépett a
lágyi Dezsnek hatalmas beszédét, amelyben mint prot. Anglia és Európa örömére a trónra (1558
a magyarság jóltev géniuszát aposztrofálta B. nov. 17.) Hajlamból is, politikából is, a protestáns
királynét. 1898 nyarát ismét utazással töltötte párttal és az anglikánus egyházzal szövetkezett.
el, szeptemberben
Sztáray grófn kíséretében Fokozatosan szervezte az anglikán állami egyházat
Genfbe ment. Visszajövet, a hajóhoz mentében és megállapíttatta annak tantételeit. Azon lelkémint az állami egyház fejét elismerni
szíven szúrta Luccheni, olasz anarchista. Eszmé- szeket, kik
letét veszfrv^e, a hajóról vitték a Beau Rivage vonakodtak és az esküt megtagadták, állásaikszállóba, ahol szept. 10. délután 2 órakor meg- tól megfosztotta és utóbb üldözte is, a nonkonhalt. A gyalázatos gaztett az egész világon fáj- formistákat és puritánokat csak úgy, mint a
dalmas megilletdést keltett; a gyász legmélyeb- katolikusokat. Miután a pápák B.-et kiátkozták,
ben és legegyetemesebben azonban a magyar föl- az ellenreformáció Angliára vetette szemeit, és
dön nyilatkozott meg. B. király né holttestét Genf- több összeesküvés alakult, melyben II. Fülöp spabl Bécsbe hozatták, s ott tették örök nyug-alomra nyol király (B. kikosarazott sógora) is részt vett.
nek halála megszakította.

;

.

—

—

;

;

;

;

;

—

—

;

t

t

—

Er zsebet

Erzsébet

7 01

Birch (7 kíJt.) l-ord Cecil levelezése, Cecilé papers (2 köt)
A katolikus világ Stuart Máriába, Skótország ki- és
Froude, History of England, Reiga of Eliaabeth (VH— Xn. köt)
rálynjébe vetette reraénjét, aki mint VII. Henrik Ranke, Englands Geschichte I. éa A pápák története 11.; Panli
dédunokája, maga emelt igényt az angol trónra. Brosch, Ge^jchiclite Euglands (VI.) Bekker, E. and Leicester
Giessen, 1890; Wieseuer, La jeunesse d'EIisabeth d'AnMidn Mária, E. óhajának ellenére, nem Essex gró- gleterre,
Ferriére cikkét
Budap. Sz. 34. köt 141
1878
fot (1. 0.), hanem Damleji (1. o.) választá második Wertheimer Ede, E. királyn és Ausztria 1563 68. (Akad. ért
1880. Vm. 2)
n. az. Károly osztrák fherceg házasságterférjéül, a két egymásra féltékeny és versenyz
közötti ellentét mind jobban kiélesbedett. Midón vezése. 1559— 61. (.ikad. értek. V. 6); Beesley. Qaeen Elizabeth, rundon 1892 Maroks, Königin Elisab., 1897
Creighpedig Mária, Damley megöletése után, annak gyil- ton, Queen E., új kiad. 1901
PoUard A., History of Engkosához, Bothwell grófhoz nül ment, a skót ne- land from 1547—1603, London 1911.
[Ausztria.1 L. fónnebb Magyarország.
messég fegyvert ragadott és Máriának Angliába
[Bajorország.] 19. E. Mária Auguszta, bajor
kellett menekülni. E. öt rizet alá helyezte, vizsgálatot indított ellene és azt is követelte tle, hercegn, Lipót bajor herceg és Gizella fhercegn
hogy Mária az angol trónra emeltUgényeiröl mond- leánya, királyunk unokája, szül. Münchenben 1874
jon le, mit Mária tenni vonakodott. Ez id óta jan. 8. Feltnést keltett Seefried Ottó báró bajor
(1567) élet- és halálharc fejldött e két fejedelem- hadseregbeU hadnaggyal kötött házassága (1893).
asszony között és e párbajba a kat. és prot. Eu- Férje, aki késbb néhány évig a közö.^hadseregrópa közötti ellentét is belejátszott. A pápák, ben szolgált, 1904. osztrák grófi rangot nyert.
[Srandenburgr.] 20. E-, Brandenburg els
II. Fülöp és az angol katolikusok minden követ
megmozgattak, hogy Mária kiszabaduljon és az választófej edeleninéje, melléknevén a aszép El-sey>
megh.
angol trónt elfoglalja a prot. wüéig pedig miaden- Frigyes herceg leánya, szül.
1385.,
képen E. kormányának és életének biztosításáról Ansbachbanl442nov.l3.,1401 szept. 18. VI. Frigondoskodott. A parlament azon eshetségre, ha gyes nürnbergi burggi'ófhoz ment nül, aki 1415.
E. mégis megöletnék, kimondotta, hogy ez eset- brandenburgi rgróflá és német választófejedelem
ben Stuart Mária trónigényeit semmisnek nyil- rangjára emelkedett. E. fia volt Albrecht Achilles
vánítja. Midn 1586. Babington-rm^s. (1. o.) terve- (1. Albrecht, 10.) s igy
a német császári ház
zett merénylete napfényre jutott, külön törvény- sanyja.
szék Máriát ez összeesküvésben részesnek nyilvá21. E, brandenburgi választófejedelemné, János
nította és halálra ítélte, mely ítélet azután 1587 dán király leánya, szül. 1485., megh. Berlinben
febr. 8. rajta végre is hajtatott. E. ugj'an Davi- 1555 jún. 10. 1. Joakim, brandenburgi választófejeson titkárát, ki a kivégzés napját szokás ellenére delem 1502. nül vette, de midn észrevette, hogy
nem tudatta vele, megbüntette, de bizonyos, neje Luther tanainak híve, fogságra akarta vetni.
hogy ö is egyetéilA'c a parlamenttel és a protestáns E. ekkor Torgauba menekült, János szász választóAngliával, e kivégzést Anglia nyugalmának ér- fejedelem udvarába (1528 márc), ahol férje haládekében szükségesnek tartotta. A kat. Európa láig, 1535-ig nagy szegénységben élt. Csak 1545bosszúra készült és II. Fülöp a rettenetes armadát ben tért vissza Wittenbergbl Berlinbe.
azonban
{\. 0.) szerelte föl E. ellen, mely vállalat
22. E. SaroUa. brandenburgi választófejede1588. kudarcot vallott. E., ki a veszéllyel szemben lemné a nagy választófejedelem anyja, IV. Frielszánt bátorságot tanúsított, csodával határos gy- gyes pfalzi választófejedelem leánya, szül. 1597.,
zelmet aratott ellenfelein, az ország anyagi és megh. Crossenben 1660 ápril 26. 1616. férjhez
szellemi lendülete is egyre emelkedett a nemzet ment György Vilmos választófejedelemhez.
elnézte, hogy E. késbbi éveiben a parlamentet
[Franciaország.] 23. E. Sm-olta, orléansi
kevésre becsülte és szeszélyét még kitn taná- hercegné, Károly Lajos pfalzi választófejedelem
csosával, Burleighgel (1. o.) is éreztette. Egészben leánya, szül. Heidelbergben 1652 máj. 27-én,
véve azonban uralkodását a legszerencsésebbek megh. St. Cloudban 1721 okt. 8. Liselotte (így
közé kell sorozmmk. Kapitányai (Howard, Drake, nevezték családi körben) atyjának egészséges
Raleigh) segélyével alapját vetette meg Angol- testalkatát, de kissé nyers, heves és szókimondó
ország tengeri hatahnának és amerikai gyarmatai- természetét örökl. Politikai okokból 1671 nov.
nak (1. Virginia). Az angol irodalom is alatta élte 21. XIV. Lajos gyöngélked és romlott lelk öcsfénykorát (SJiakespeare). A parlament kérelmei da- cséhez, Fülöp orléansi herceghez kellett nül
cára a királjTi kinyilvánította, hogy az országot mennie, kinek oMalán, a romlott udvari légköra külföldi befolyás alól megmentend, mint hajadon ben boldogtalaa életet élt. A házasságba azért is
akar meghalni. Másrészt azonban E. Leicester, egj-ezett bele, hogy szülföldjét a franciák pusztíHatton és Essex grófokkal szerelmi viszonyban tásaitól megmentse, s ime XIV. Lajos B. igényei
élt. Halálos ágyán Jakab skót királyt, Stuart Ma- alapján küldte katonáit 1686. Ptálz elfoglalására
ria íiát jelölte ki utódának. Uralkodásának ered- és elpusztítására. E. keserves élményeit és tapaszményeit a következkben foglalja össze Ranke: talatait leveleiben írta meg. És e levelek, melyek
«E. nagyatyjának müvét, ki Angliát politikai, és a fi-ancia udvar
képét adják, egyszersmind
atj'jának mvét, ki azt egyházi tekintetben a kon- íi'ójának egész egyszer, szinte, megragadó létinens befolyása alól függetleníteni törekedett, nyét tüki'özik vissza. Különös ellenszenvvel viselaz angol nép támogatásával Spanyoloi-szág és kedett Maintenon asszonnyal szemben. E. életérl
Róma ellenében befejezte. Anglia nagyhatalmi
a
mondotta Massillon halotti beszédében
állása az ö nevével elválaszthatatlanul van egybe- fátyolt bátran lehet föllebbenteni. Fia, Orléansi
forrva)*.
fülöp, a régens, kit atyja és Dubois {1. o.) ronIrodalcm. Camden, Annales remm anglicarnm et hibernitottak meg, csak gjalázatot hozott reá. Testvé;
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Eligabetba, Ix>ndon 1575; Aikln Lacy, Memoira of the coort of Qaeeo Elisabeth, 6j kiad. 1876; Caiendar of State Papers, kiadta Btevengon-Crosby (10 kSt.)
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(1867 81, 6 kötet.), a kivonatos kiadást Geiger
(Stuttgart 1884) rendezte sajtó alá. Zsófia nagynénj éhez címzett le veiéit Bodemann adta ki (1891.

2
5.

köt.),

és

mann

6.

Ranke (Französische Geschichte)
kötetében. Leibnizliez írt leveleit Bode(1884). HelmoU B. walesi Karolina és

továbbá

braunschweigi Antal Ulrikhoz intézett leveleit
adta ki (1909). V. ö. Haussernek a Geschichte
des Zeitalters der Eeformation c. müvéliez csatolt
függelékét (Berlin 1868) Kugler, Pfalzgráfln E.
;

Charlotte (Stuttg. 1877);

^anMe,MadameB., more
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a békekötést (Aachen 1748). II. Frifulánkos élcei miatt rendkívül gylölte s a hétéves háborúban mint Ausztria és Franciaország szövetségese lépett fel, de még a hadjárat befejezése eltt meghalt. E. alapította az els
orosz egyetemet Moszkvában 1755. s a széptudományok akadémiáját Szt.-Pétervárott 1758. V. ö.
Bain, The daughter of Péter the Great (London
1899) Waliszewszki, La demiére des Romanow
E. I. (Paris 1902). V. ö, az Oroszország alatt köz.
irodalmat Kiss Miklós, E. cárn szerb telepítései
(Maros- Vásárhely 1909).
[Pfaiz.] 27. E., Frigyes pfalzi választófejedelem neje és Csehország királynéja, I. Jakab angol
király leánya, szül. 1596 aug. 19., megh. Londonban 1662 fobr. 23.
1619. férjét a cseh korona
elfogadására birta, azonban a «fehér hegyen» vívott csata véget vetett a «téli királyságnak)) és E.
férjével és gyermekeivel együtt Prágából futni
kényszerült és^ azóta sanyarú életet élt. Atyja
nem segítette. Özvegységre jutván (1632), Hollandiában élt, II. Károly trónralépte után pedig
visszatért hazájába, Angolországba. Unokája, I.
György, angol király lett. V. ö. Miss Benger,
Memoirs of Elisabeth Stuart, queen of Bohemia
(London 1825) Hauck, E. v. Böhmen (Heidelberg
1905) ; Hay M., The Winter Queen (London 1910.)
28. E., rajnai pfalzgrófné, apátn, V. Frigyes
pfalzi választófejedelem legidsebb leánya s Descartes bölcsész tanítványa és barátja, szül. Heidelbergben 1618 dec. 26., megh. a herfordi kolostorban 1680 okt. 8., melynek 1667 óta apátnj©
siettette

gyest

B.

;

;

de Régent (Paris 1910).
Leánya, E. Sarolta,
'Mademoiselle de Chartres (szül. 1676 szept. 13.,
megh. 1744 dec. 24.) Károly Lipót lotharingiai
herceghez ment férjhez (1698). Tizenhárom gyermeket szült s egyik fia I. Ferenc néven német
császár (és Mária Terézia férje) lett.
24. E. PhilippinaMária fíeZána (Madame), XVL
Lajos francia királynak nvére, XV. Lajos fiának,
Lajos dauphinnek és Mária Jozefa szász hercegnnek leánya, SZÜL Versaülesben 1764 máj. 3., s
a guillotine alatt vérzett el 1794 máj. 10. Finom
mveltség, véghetetlenül szerencsétlen
volt.
Montreuili birtokán, távol az udvartól tölte idejét,
a forradalom kitörése után azonban az udvarba
sietett, mert kötelességének tartotta a királyi
család sorsában osztozkodni, s miután szökési kísérletük meghiúsult (1791), a királyi családdal
együtt a Temple-be került (1793). Ezóta egészen
bátyjának és gyermekeinek szentelte magát. A
király ós a királyn kivógeztetése után mintha
megfeledkeztek volna róla és unokahugáról, a késbbi Angouléme hercegnrl azonban Fouquier- volt s melybe üldözött francia Labudistákat (1. o.)
Tienville államügyész 1794 máj. 9. a forradalmi is befogadott. Malebranche-sal és Leibniz-cel letörvényszék elé hurcoltatta, amely mind a kettt velezést folytatott.
halálra ítélte. V. ö. BeaucJiesne, La viedeMad.É.
[Poroszország.] 29. E. Krisztina, porosz királyné, Ferdinánd Albert braunschweig-wolfen(2. kiad. Paris'1871) UArmaülé, Madame E. (u. o.
bütteli herceg leánya, szül. 1715 nov. 8., megh.
1886).
[Lotharingía.l 25. E., lotharingiai, 1412. nas- 1797 jan. 13. Frigyes (a késbbi II. v. Nagy Frisaui és saarbrückeni I. Fülöphöz ment nül, s gyes) trónörökös atyja parancsára 1733 jún. 12.
megh. Saarbrückenben 1455 jan. 17. 1437-beii le- nül vette, de csak 1740-ig, atyjának haláláig élt
fordította franciából németre a Loher und Maller vele Neu-Ruppinban és Rheinsbergben. Ekkor azés Hug Schupler c. regényeket.
tán Frigyes végképen elhagyta és csak nagy ud[Oroszország.] 26. E. (oroszosan Jelizaveta) vari ünnepély alkalmával találkozott vele. Jí.
Petrovna, orosz cárn, Nagy Péter és I. Katalin gchönhausenben töltötte napjait. Vissza vonultleánya, született Péterváron 1709 dec. 18. (29.), ságában irodalommal foglalkozott s több erkölcsi
megh. u. 0. 1762 jan. 5. Anyja nem akadályozhatta irányú munkát írt francia nyelven. V, ö. Hahnke,
meg, hogy Péter után (1730) a trónt Ivanovna B., Königin von Preussen (Berlin 1848).
Anna kurlandi hercegn foglalja el. Csak Biron
30. E. Ludomka, pmrosz királyné, I. Miksa
bajor király leánya, Zsófia osztrák fhercegn(1. 0.) halála után (1741 dec.) sikerült környezetének, különösen Lestocq udvari orvosnak s a fran- nek nvére, szül. 1801 nov. 13., megh. Drezdában
cia követnek, De la Chetardienak palotaforrada- 1873 dec. 14. 1823 nov. 29. a porosz trónörököslom által a koronát B.-nek biztosítani, míg a kis- nek, a késbbi IV. FrigyesVilmos királynaknejévé
korú VI. Iván cárt és anyját férjével együtt elfog- lett. 1824-ben áttért az evang. vallásra. 1840-ben
ták, s Ivánt Schlüsselburgba vitték. Hogy trónját Poroszország királynéja lett s mint ilyen az Auszbiztosságba helyezze, E. 1742. Anna nénjének a triával fentartandó barátság érdekében mködött.
fiát,Péter herceget Szt. -Pétervárra hítta, utódjává Önfeláldozólag ápolta férjét hosszú betegsége
nevezte ki. B. mindvégig érzéki szenvedélyeinek alatt, aztán jótékonyságnak élt. V. ö. Eemnont, E.,
hódolt és helyette kegyencek kormányoztak. Les- Königin von Preussen (Berlin 1874) Hesekiel L.,
tocqot hamarosan megbuktatták s helyére Voron- E. Luise (1881).
cov és Besztusev léptek, Razimovszkij pedig ti[Románia.] 31. E. Ottilia Lujza (írói nevén
tokban a cárn férje lett. A svédek eUeni háborút Carmen Sylva), Románia királynéja, szül. a
Lascy sikeresen folytatta s 1743. az aboi békével Rajna jobbpartján fekv Monrepos kastélyban
befejezte. Dacára Franciaország erfeszítései- Neuwiedben 1843 dec. 29. Atyja Wied Hermann
nek, E. az osztrák örökösödési háborúban Mária (1814—1864) herceg, anyja Nassaui Mária herTerézia érdekében 37,000 fnyi sereget küldött, cegn. E. költi hajlama igen korán megnyi-

—

n

;

;

;

:

;
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latkozott. Már kisleány korában irt verseket, novellát, sót a drámában is tett kísérletet. 1869^ben

férjhez

ment Károly, késbbi román

királyhoz.

Mvei német nyelven jelentek meg, nagy részének
tárgya a román életbl

s

népköltészetbl van me-

Rumánische Dichtungen (Leipzig 1881)
Stürme (költemények, Bonn 1881) Bin Gebét (novella, Berlin 1882) Jehova (Leipzig 1882, magyarra ford. Goldis János, Arad) Die Hexe (BerLeidens Erdegang (u. o. 1882) Peleslin 1882)
Márehen (Leipzig 1883) Meine Ruh (Urai költemények, 2. kiad., Berlin 1886, 4 kötet) Handzeichnungen (u. o. 1884) Mein Rheín (költemérítve

:

;

;

;

;

;

;

;

;

nyek. Leipzig 1884) Astra (regény, Bonn, 1886)
Sola (Bukarest 1891, magyaiTa fordította Alexics
György). Munkáinak nagy része román nyelven is
megjelent. Meister ^klanole cím drámája (Bonn
1892) a bécsi Burgtheaterben került színre. Ujabb
mvei közül említhetk: Meerlieder és Handwerkerlíeder (1891); Seelengespráche (1900) ;
Márchen einer Königín (1901) Unter der Blume,
költemények (1903) Mite Kremnitz-cel pedig Dito
und Idem álnéven egy sor regényt adott ki. 1896;

;

;

ban megkapta a Pro

litteris et artibus

gyémánt-

jelvényét, 1897. pedig a budapesti tud.-egyetem
királyi engedéllyel doktori oklevelet küldött neki.
Az orosz tud. akadémia tagjává választotta. V. ö.

~

(1910)

u.

t.

mely

Erzsébet királyné emlékmúzeum

1295 magyar és oláh lak.

;

u. p.

Horgospataka,

Oláhlápos. Van itt magyar kii", fémkohó,
aranyat, ezüstöt, rezet és ólmot termel.

Erzsébet-emlékfák, 1. Emlékfa.
Erzsébet- érem, 1. Erzsébet-rend.
Erzsébetfalva, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun
\Tn. ráczkevei j.-ban; gyorsan fejld község,
Soroksál" telepeként keletkezett Budapest alsó
határához közel. 1880-ban még csak 958 lakója
volt, 1890-ben 4754 és 1900-ban 15,717. Innen
kezdve népessége rohamosan szaporodott, úgy,
hogy 1910-ben már 30,913 lakót számlált. Lakói
túlnyomó részben (1900-ban 13,053) magyarok és
r. kat.-ok. E. eredetileg nyaralóhely, utóbb inkább
gyái'telep jelleget öltött, melybe Budapest népessége az utolsó idben nagy számban húzódott ki.
Van többféle gyára, vasúti áUomása, posta-, táviróés telefonállomása, 2 takarékpénztára, koronatasoroksári Dunaágat
karék- és hitelszövetkezete.
elzáró töltés itt van emelve. E.-hez tartozik Kos-

A

suthfalva és Szabótelep is, valamint a gubacsi
puszta és téglagj'ártelep ; közelében van Mariahilt
kápolna s forrása, látogatott búcsújáróhely. Gubacs pusztát a belgabank 1865. parcellázta s azzal
tette lehetvé e telepek és E. keletkezését. 1909.
E.-n Kossuth-szobrot lepleztek le. V. ö. Nemény
Vilmos, E. (Kossuthfalva 1909).

Königin von Rumánien

Erzsébetháza (azeltt: Kravján), kisk. Szepes
vm. szepesszombati j.-ban, (1910) 618 tót lak. u. p.
[Spanyoiorszás-l 32. E., Spanyolország ki- Hemádfalu, u. t. Poprád.
Erzsébetkápolna (azeltt: Kápolna), kisk.
rálynéja, II. Henrik Francia királynak és Medici
Katalinnak leánya szül. Fontainebleauban 1545 Pozsony vm. szempczi j.-ban, (1910) 407 tót lak.
ápr. 13.. megh. 1568 okt. 3. II. Fülöp spanyol király u. p. Bátony, u. t. Czifler.
vette nül 1559 jún. 30., kinek két leányt szült.
Erzsébet királyné-dij Néhai Erzsébet királyné
Gyermekágyban halt meg. Hogy mostoha fiával, emlékezetét hirdet nagy verseny díj. 1897 óta fut-

Diederich, Elisabeth,
(Leipzig 1898).

;

;

.

Don

Carlos) viszonyt folytatott, ják a budapesti pályán a nyári meetingen, amelynek egyik fszáma. Összes díjazása 61,000
(a
3B. Famese E., Sjxinyolország királynéja, H. gyztesnek 54,000 K). Távolsága 2000 m. 3 és 4
Odoardo pármai hg. leánya, szül. 1692 okt. 25., éves lovak futiiatnak benne. Korteher verseny
megh. 1766 júl. 11. Ót ajánlotta Alberoní bíbor- mérsékelt pönalitásokkal s igen jó klasszis szonok 1714. az özv. V. Fülöp spanyol királynak, ill. kott mérkzni benne.
Orsini hercegnnek, mint olyan nt, akivel majd
Erzsébet tdrályné emlékmazenm. 1908 jan.
igen könnyen el lehet bánni és V. Fülöp csak- 15. nyílt meg a budapesti kir. várpalota déli (kriszugyan nül is vette E.-et. Azonban a nagyravágyó tinavárosi) szárnyának külön e célra berendezett
E. azonnal elkergette Orsini hercegnt és Albero- termeiben. A király 1907. egy hölgybizottság
nival egyetemben ura lett a helyzetnek. Mindent kérelmére megengedte, hogy a néhai Erzsébet
megtett, hogy saját fiai Olaszoi-szágban az egy- királyné hagyatékából már a Nemzeti Múzeumkori spanyol birtokokat megkapják. Károly Í731. nak adott, valamint más, a királjTiéra vonatkozó
tényleg Parmát és 1738. Nápolyt kapta, Fülöpö- emléktárgyak külön E.-ban gyjtessenek össze, s
dig 1748. jutott Panna birtokába. V.ö.J.n»sí>on^, ezt a muzeumot, melynek fenntartását magánE. Famese (London 1892).
pénztára terhére vette át, a Nemzeti Múzeum
[Thüringia.1 L. fönnebb Magyarország.
igazgatása alá rendelte. A hölgybizottság tagjai
Erzsébet-apácák. Magyar Szt. Erzsébetet tart- voltak gr. Andrássy Aladámé, rgróf Pallavicini
ják Szt. Ferenc harmadik rendje ni ágának Edéné és gr. Batthyány Lajosné. A legtöbb emalapítójául. Az Erzsébet apácarend tulajdonképen léktárgyat a király, Gizella és Mária Valéria fvaló alapítója azonban b. Corbara Angelina (szül. hercegnk, s Ferenczy Ida, a királyné volt felolva1377., megh. 1435.), ki férjének halála utón 1393. sónje adta, de mások is gazdagították a gyjteSzt. Ferenc harmadik rendébe lépett és egész ményt
ezenkívül Sztáray Irma grófn udvaridejét a szegények és betegek ápolására fordította. hölgy átadta azt a ruhát is, amelyet a királyné
1395-ben megalapította els kolostorát s a foga- Genfben, meggyilkoltatásakor viselt. Ebben a
dalmakat örökös zárlatra letette. 1421-ben V. múzeumban láthatók a királynénak Deák FerencMárton engedélye után számos ily kolostor ke- cel, br. Eötvös Józseffel váltott levelei, magyar
letkezett. Hazánkban Budán és Pozsonyban van nyelvi gyakorlatai, magyar könjrvei, egykorú
kolostoruk kórházzal és házi gyógyszertárral.
arcképei, szobrai, gyermekeinek játékai, a millenErzsébetbánya (azeltt
Oláh láposbánya), niumkor viselt ruliája, rávonatkozó értékes festkisk. Szolnok-Doboka vm. magyarláposi j.-ban, mények, egész írószobai berendezése stb.
Carlosszal

(1.

K

mesebeszéd.

:

:

;

:
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Erzsébet királyné szanatórium, szegény- zeti célzatok nélkül a közmveltség terjesztésére
sorsú tüdbajosok gyógyintézete Budapest mellett, és fokozására törekszik evégre népszer tudomáBudakeszi község határában. Az els nagyszabású nyos eladásokat, rendszeres gyakorlati tanfolyailynem gyógyítóintézet volt hazánkban, mely a mokat és szórakoztató zenei és irodalmi estéket
Mac Cormac, Brehmer és Dett Wister által rendez. Hallgatósága állandóan gyarapodik.
Erzsébet-niskola (ÁUami), Budapesten 1872.
megállapított elvek szerint bséges szabad levegélvezettel, célszer táplálással, megfelel vízkú- nyilt meg jelenleg az István-úton, saját épületérával és a betegnek gondos orvosi felügyeletével ben van elhelyezve. Három iskolát foglal magáigyekszik egyéb gyógybeavatkozásokon kívül a ban; ezek: az elemi tanítónképz- tanári tanfolyam
tüdövészben szenvedt az életnek megtartani és (Apponyi-koUégium), melynek 1912-ben 9 bel- ós
lehetleg még munkabíróvá is tenni. Az intézet a 9 kültagja volt a polgári isk. tanítóképz, 90
báró Korányi Frigyes tanár kezdésére 1897. ala- bennlakó és 70 bejáró növendékkel a gyakorló
•kult wBudapesti Szegénysorsu Tüdbetegek Szana- felsbb leányiskola, 90 bennlakó és 78 fél-bennlakó
tórium-Egyesületének » alkotása. A király a véd- növendékkel. Az intézet igazgatója alapításától
nöksége alatt álló egyesületnek megengedte, hogy 1896-ig Zir^ren Janka volt; ez idben nevelnöaz intézet Erzsébet királyné nevét viselje. Az Qg^Or képz és polg. leányiskola volt benne az utóbbiQvlQiBatthyányhdiioB gr. elnöklete alatt, Korányi ból 1885. a gyakorló felsbb leányiskola lett. A
Frigyes és Harkányi Frigyes bárók alelnöksége nevelnkópzt a növendékek nagy száma miatt a
ós Okolicsányi-Kuthy Dezs egyetemi magán- Budai elemi képzhöz helyezték át. 1896— 1911-ig
tanár ftitkári mködése mellett a mindjárt kez- Lazámé Kasztner Janka volt az intézet igazgadetben 126 ágyra mintaszeren berendezett sza- tója utána Berta Ilonát nevezték ki igazgatóvá.
Erzsébet-rend, 1. Erzsébet magyar királyné
natériumot az egyesület megalakításának els lépésétl számított ^Vo év alatt hozta létre s 1901 1898 szept. 10. bekövetkezett halála alkalmából
szén már át is adta rendeltetésének, hozzáférhe- 1898 szept. 17. alapította I. Ferenc József király
tvé téve ezzel a különben igen költséges gyógy- a meghalt királyné és thüringiai Szt. Erzsébet tiszszámára a vallási, emberbaráti v.
módot a kisemberek és egészen vagyontalanok teletére
százainak és évek folyamán ezreinek. Az inté- jótékonysági téren 8zei*zett érdemekért. Három
zet els igazgató-forvosa Okolicsányi-Kuthy osztályból áll: nagykereszt, els ós második oszDezs lett, kinek 8 évi vezetése alatt a szanató- tály. Jelvénye nagykereszt és els osztálynál vörium külföldön ismertté, idehaza népszervé vált,
s csakhamar szknek is bizonyult, laiiszk Ferenc
egyet, magántanár, 1901-tl fogva az egyesület ftitkára és Scharl Pál, 1909-tl annak igazgatóforvosa közremködésével az E.-ot az egyesület
nemrég 238 ágyra bvítette ki, úgy, hogy az most
egyike a kontinens legnagyobb jótékonysági alapon álló tüdgyógyintézeteinek. 1903 -11. végéig
5728 beteget ápoltak benne, ezek közül 67'9''/o
nyerte vissza teljes munkaképességét.
Erzsébetlak, kisk. Zala vm. csáktornyai j.-ban,
(1910) 225 horvát lak.
u. p. Stridó, u. t. Muraszerdahely.
Erzsébet-leányárvaház (székesfvárosi), budapesti illetségit szegénysorsú árva vagy félárva
leánygyermekeket nevel. A növendékek az intézet
hatosztályú elemi iskolájának elvégzése után a
Erzsébet-rend.
háztartási munkákban s valamely iparágban nyernek kiképeztetést az intézetbl való kilépésük al- rösre zománcozott arany kereszt, melynek ágai
kalmával pedig teljes kelengyét kapnak. Az inté- két ivrész közül kiemelked csúcsban végzdnek, a
zet elnöke a tanács közjótékonysági ügyosztályá- kereszt ágain f ehérzománcos, hegyes cölöp nyuük
nak vezetöjo,másodelnöke pedig a törvényhatósági végig. A kereszt ágai között zöldzománcú levelek
bizottság egy tagja nevelöszemélyzete egy igaz- 8 természetes szín zománcrózsák nnek ki a kögatónbl és négy bennlakó tanítónbl áll. Az zéppajzsból. Középpajzsa kerek, aranykeretü, feintézet mint «Pesti árvaleányház» 1863. kará- hérzománcú mezvel, ellapján egy kis kereszt
csony napján nyilt meg s egyelre 10 árva ellá- alatt thüringiai Szt. Erzsébet dicsfényes alakja
tására volt tkéje. Legnagyobb jótevje és véd- aranyban, hátlapján fehér mezben arany rózsanöke Erzsébet királyné volt, aki 11 ízben láto- ágon nyugvó arany E bet. A kereszt fels végén
gatta meg az intézetet, amely 1867 óta viseli az arany szalagcsokor. A nagykeresztesek a rend6 nevét. Ez a legmagasabb érdekldós tette lehe- jelet egy 66 mm. széles, fehér, két széle felé vétvé, hogy 1872. már felépíthették a 100 gyer- kony cseresznyepiros csíkkal átvont, habos szamek befogadására szolgáló házat. A fváros az lagon viselik, mely a jobb vállról balfel ó csüng
árvaház javára több ízben nagyobb alapítványo- le ehhez
egy a mell baloldalára tzend nyolckat tett. V. ö. Toldy László, A budapesti E. tör- ágú, ragyogóra vert ezstcsillag, melynek közeténete (Budapest \Úx8).
pót ugyancsak a rend keresztje foglalja el. Az
Erzsébet népakadémia, 1902 ben Budapesten I. osztály a bal mellen viseltetik. A másodosztályú
alakult népmvel egyesület. Politikai és feleke- rendjel alakra és nagyságra az elz fok jel;

;

;

;

;

;
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;

;

;

;
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vényével egyez csakhogy a kereszt, valamint
a két els foknál zománcozott rózsaág s egyáltalán mindaz, ami ott aranymunka, emitt eztistbl van. Csupán Szt. Erzsébet képe s az azt körülvev dicsfény a középpajzs ellapján, nemkülönben a hátlapon látható jelvények vannak itt
is aranyból. A renddel összekötött Erzsébet-érem
ezüstbl van verve, kerek, átmérje 31 mm. ellapján a rend keresztjét, hátlapján pedig a rózsaágon nyugvó «E» kezdbett mutatja.
2. E., román királyi rend, melyet Erzsébet
királyné 1878. alapított az orosz-török háború
alkalmával az önkéntes segéljTiyujtással szerzett
érdemekért. A rendjel egy osztállyal bir, jelvénye arany kereszt, melynek négy ága ismét keresztet képez, pereme kimagasló, sima. A közép;

;

dombormv

monogrammját
pajzs az alapító
E. E. mutatja, felette a korona. Hátlapján Alinare si Mangaere (enyhülés és vigasz) és az évszám 1877—1878 látható, mely utóbbit az említett
szavak veszik körül. Szalagja világoskék, arany
szegéllyel ; hordják a balmellen.
3. E., bajor ni rend, 1766 okt. 18. Erzsébet
:

Auguszta pfalzi választófej edelemné alapította tulajdonosainak fkötelessége a szegények gyámolltása volt. 1767 jan. 31. XIII. Kelemen pápa megersíté a rendet, melyet 1873 júUus 12. Mária
Terézia bajor hercegn, nagymestern reorganizált. Ellapján a rend védszentje, az alamizsnát
osztó Szt.Erzsébet képe látható, színes zománcban.
Hátlapján E. A. monogramm zöld, arany szegély
;

gyrvel

körülvéve. Szalagja kék, világosvörös széllel, a tiszteletbeli tagoké kék szél vörös
szalag. A rendjelet a bahnellen viseUk.ünnepe nov.
19. van.
Erzsébet sósfrd, Budapest fváros határában, Kelenföld közelében fekv fürd, mely szép
parÉ közepette fekv fürdházból s több lakóépületbl áll, melyekben 65 fürd- és 70 lakószoba van,
22 keservíz forrása van, melyekbl 5 forrás
(Sphinx, Király ,Szt. István,Deák Ferenc, Erzsébet)
az ivásra szolgál. E kutakból töltik a kiviteh-e
szánt keserüvizet is. A többi 17 forrás a fürd
vizének táplálására szolgál. Leginkább alhasi és
emésztési bajok, köszvény, ni és brbajok ellen
használják. Tulajdonos Kozmitza Miklós báró.
Erzsébet-stílus, az angol építészetben a XVI.
sz, végén és a XVII. sz. elején divó ízlést hívják
E.-nak. E stílust a flamand befolyás jellemzi, mely
a renaissanceot nehézkessé, túlterheltté teszi.
Erzsébet- szanatórinm, 1. Erzsébet királyné

szanatórium.
Erzsébet-sziget, 1. Tuamotu.
Erzsébet-telep nevet kapta Erzsébet királyné
emlékezetére 1898 aug. a Budaörs község határában lev ni. kir. állami törzsgyümölcsös.
Erzsébet-Teréziarrend. Cs. tdr. osztrák katonai rend. Alapítója VI. Károly császár özvegye,
Erzsébet Krisztina volt, ki a rendet 1750. húsz
oly ezredes és tábornok részére alapítá, kik a császári házat 30 éven keresztül hiven szolgálták.
Az adományozásnál vallás, születés vagy honosság nem jött tekintetbe. 1771 nov. 6. Mária Terézia, az alapít/ón leánya, felújította e rendet, tagjai számát 21-re határozta, s 3 osztályba sorozta.
E három osztálynak megfelelleg 3 nyugdíj fokoRévai Nagy Lac0ama. Vt.

liöt.

—

B.S.

zata van, 1000, 800, 500 forintban. A megújítás
alkalmával az Erzsébet-Terézia katonai alapítvány nevet nyerte. Jelvénye aranykeretü, nyolcágú csillag, vörös-fehér zománcú sugarakkal. Fehér zománcos, aranykeretü tojásdad közóppajzsában E. C. és M. T. monogramm van. Körirata
«Maria Teresia parentis gratiam perennem voluit»
A jelvényre arany császári korona van illesztve,
s fekete szalagon a baloldalon a gomblyukban
hordják. A rend ünnepe nov. 19. van.
Erzsébetváros (Elisabethstadt), rend. tan. város sz. kir. város címmel Kis-Küküllö vmegyében

a Nagy-Küküllö partján, (i9io) 4408 lakóval, kik
felerészben magyarok, felerészben németek, oláhok és örmények. E. a kir. törvényszók, járásbíróság és adóhivatal, az E.-i járás szolgabírói hivatalának, róm. kat. és gör. kat. esperességek
székhelye; van 2 szép kat. temploma, örmény
mechitarista kolostora, áll. fgimnáziuma, ipariskolája, két takarékpénztára, gazdasági és iparbankja, szövetkezeti bankja, régi árúcsamoka, többféle egylete és társulata, vasúti állomása, posta- és
táviróhivatala, telefonállomása. Lakói élénk ipart,
kereskedést s fóldmívelést znek, a kereskedelmi
cikkek bor és gyapjú állatvásárai igen élénkek.
A város csinosan ós szabályosan épült, régi Apafiféle kastélya nagyobbrészt romokban hever, de
lakható részét a kir. törvényszék foglalja el. E. határa 1708 ha. E.-nak régente Ebesfalva volt a neve
s az E.-i uradalmataz Apafi-család birta, a kas-

f

;

télyt Bethlen

Gergely dobokai fispán épitteté

1552. késbb ismét az Apafiak tulajdonába került
s 166Í. innen vitette el Ali basa Apafi Mihályt a
marosvásárhelyi táborba, hol H. Rákóczi György
helyett erdélyi fejedelemmé választatott. 1671-ben
telepedtek le itt az örmények, kiknek Apafi szép
kedvezményeket adott. Halála után E. a kincstárra
szállt, utóbb Bethlen Gábor erdélyi udvari kancellár kapta az ebesfal vai jószágot s
azt az örményeknek adta el, kik 1726. E.-t építek fel, mely
Szamosújvár mellett most is központjuk. E. 1790.
lett sz. kir. város. 1849 jan. 21. Bem 240 embert
és 6 ágj'út vesztvén, kénytelen volt itt visszavonulni.
Érzület, újabb kelet szó, melyet a köznyelv
igen határozatlan értelemben használ, míg a tu;

dománynak épenséggel nincsen szüksége rá. A
köznyelvben olyanfélét jelent, hogy mily érzelmeket érzünk valaki iránt, vagy müy érzelmek
adnak jelleget lelki életünknek. Beszélnek nemes
É.-rl, valakinek jó É.-érl valaki iránt s több
effélérl. Mindez esetekben sokkal magyarosabb
kifejezések állnak rendelkezésünkre. A német
«Gesínnung» szerencsétlen fordítására is használják. Ez a gondolkodás, érzés, akarat általános
módját jelenti, fleg erkölcsi tekintetben. Mindenképen kerülend szó, már határozatlan érteim©

miatt

is.

Es (ol. mi bemolle, franc, mi bérnol. ang. E.-flat),
a b által lejebbített E.
E. S. mester, német rézmetsz, ki némely metszetét az E. S. kezdbetkkel jelölte meg és akinek nevét beható kutatások után sem ismerjük.
Nyilván Elszászban (Strassburg?) élt a XV. sz.
60-as évei táján. Két metszete 1466 és l*67-iki
évszámokkal van jelölve. B., kitl közel 400 met-

—

Bsaiás

szet ismeretes, a XV. sz. grafika legfontosabb
alakjai közé tartozik. Túlnyomó részben egyházi

(Madonnák,

bibliai ós legendái ábrázolások), de
olykor világi tárgyú (játékkártyák) metszetei
igen jelents eredményeket mutatnak,kivált technikai szempontból. V. ö. Geisberg, Die Anfange
des deutschen Kupferstiches. Der Meister E. S.

(Leipzig

é. n.).

Esaiás,

1. Ezsajás.
Esbach-csö, 1. Albuminiméter.
Esbach-íéle reagens, 2<*/o citromsavat és
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edényben szokás tartani, hidegházban vagy 3—5
Ro-08 szobában lehet kiteleltetni. Dugványokról
szaporítják, melyeket melegágyban haranggal
borítanak. Az E. resinosa Pers. é— 6 méter magas perui vagy bolíviai fa, gyantás, jóillatu fiatal
ágait a lakosok orvosságnak használják.
Escalopes (fr., ejtsd: eszkaiop), apró, kerek húsdarabok vadból, szárnyasból, halból, borjúhúsból
stb., melyeket megsütnek vagy megpárolnak s
mártással adnak fel.
Escambia, 225 km. hosszú parti folyó Florida
északamerikai államban; a Pigeon-ereekés Co-

pikrinsavat tartalmaz, fehérje quantitativ megnatározására használják, 1. Albuminiméter.
necuh-river összefolyásából keletkezik. Torkolata
Esbj erg, dán kiköthely, az Északi-tenger partj án Pensacolának kitn kikötje.
Fanö szigettel szemben, {i9io) 18,208 lak. Az újabEscamote (franc, ejtsd: eszkamot) a. m. bvészban keletkezett helység élénk hajóösszeköttetés- golyó innen escamoteur bvész, escamotage bben van Angliával, ahová szarvasmarhát, vajat, vészet, escamoter, eltüntetni.
sajtot és tojást szállít ki.
Escanataa, város Michigan északaraerikai álEsboaqnet, 1. Essbouquef.
lamban, a Michigan-tó É.-i végében (Green Bay),
Escadre (fr., eútsd: eszkád'r) a. m. hajóraj. vasút mellett. Vasérc- és fakivitel, bútorgyártás.
A XVI. sz.-ban E.-nek nevezték a lovasság és Lakossága (i9oo) \)b4;9.
a gyalogságnál több századból képezett tömeget
Escandal, régebbi rmérték Marseille és
(escadre, exquadra, Gevierthaufe, Geschwader). Toulon vidékén
15-86 1.
;

=

Escadron
zad

(fr.,

ejtsd: eszkádron) a.

m. lovasszá-

a lovasság és a vonatcsapat harcászati egysége, amely jelenleg majdnem valamennyi európai
hadseregnél a lovasságnál 150— 160 lovasharcosból (tisztelüíel együtt) alakul. Franciaországban a
lovas rnagyot chef d'E.-nak nevezik. A mi hadseregünkben az E. 4 szakaszra és minden szakasz
három járrre van felosztva parancsnoka rend;

Escapade

(franc,

eijtsd:

esikapád) a.

m.

oldal-

ugrás, pajkos tréfa.

Escarpe

eszkárp),

sáncoknál az

oldala, mellyel

szemben van

(franc,

ároknak a gátfelli

ejtsd:

a contre-E. Állandó erdítéseknél az E.-ot, hogy
lehetleg meredek legyen, kfallal bélelik, amelyet a vontcsöv ágyuk alkalmazása eltti idkben (1866-ig) többnyire védcsarnokká építettek
szerint egy százados. Két-három E. alkot rend- ki, hogy ebbl a netalán az árok fenekére jutott
szerint egy törzstiszt által vezényelt lovasosz- ellenségre lni lehessen. Az B.-falnak annyival
tályt, két lovasosztály pedig egy lovasezredet.
alacsonyabbnak kell lennie a contre-E.-nál,
Escalade (franc, ejtsd: eszkaiád, a latin scala= amennyi szükséges, hogy az ellenség tüzérsége
lépcsö-bl), várharcban a. m. létrák segítségével a direkt lövéseket ne intézhessen az B.-ra.
védgátak megrohanása. Az újkor egyik legneEscarpín (franc, ejtsd: eszkarpen) a. m. táncvezetesebb B.-ját a magyar honvédek hajtották cip, könny cip. En E., táncestélyi öltöny, küvégre 1849 máj. 21., amikor Buda várának ma- lönösen az, amely a férfiaknál, divatban volt s udgas várfalait szívós ellenállással hsiesen küzdve, vari öltözéknek is nevezték. Állott rövid nadrágB.-dal foglalták el. Genfben és Brüsszelben E.-nak ból s könny cipbl.
nevezik azon nemzeti ünnepélyeket, melyeket
Escaut (ejtsd: eszkó), fraucia neve a Sebeidének,
annak emlékére tartanak, hogy e városok (a XVII.
Escayrac de Lauture (ejtsd: eszkerak dölotar),
sz.-ban Genf, a XVI. sz.-ban Brüsszel) szerenesé- Stanidas, gróf, francia utazó, szül. 1830 dec. 6.,
sen ellenálltak az ellenük intézett E.-nak. V. ö. megh. Fontaineblauban 1868 dec. 20. 1847. MadaFazy, Histoire de Genéve á l'époque de l'B. gaszkárban, a Komorokon és Zanzibárban járt,
(Genf 1902).
azután Algériában, Egyiptomban és 1849. KordoEscalante, Jüan Antonio, spanyol fest, szül. fánban, Berber iában és Szuakiraban.Onnan Parisba
Córdobában 1630., megh. 1670. A velencei mes- visszatérvén, Notice sur le Kordofan (1851) Le
tereket, különösen Tintorettót utánozta. Mvei- Désert et le Soudan (1853, ném. Leipzig 1865)
nek nagy része a madridi múzeumban van, de a Mémoires sur le Soudan (1856) De la Turquie
budapesti orsz. képtárban is látható egy kiváló et des Btates musulmans en général (1858) Mémoires sur la Chine (1864) c mveket adott ki.
képe, a Szepltlen fogantatás 1663-ból.
francia sereg kíEscaldes, Les (ejtsd: lezeszkáid), fürd Pyrénées- 1860 ban a Kina ellen
Orientales francia départ. Prades j.-ban, a Cer- séretében lev tudományos expedíció vezetje
dagne egyik magas völgyében, kénes forrással volt. Ott fogságba esett.
Esch, bányaváros Luxemburg nagyhercegség(17-42°).
Escalier (franc, ejtsd: eszkaiyé), lépcs.
ben az Alzette és vasút mellett vasércbányászatEscallonia L. fii. (növ.), a Saxifragaceae (kö- tal, olvasztókkal ós hámorokkal, (1910) 16,537 lak.
Esch., természettudományi neveknél Eschrontófélék) család génusza 50 fajjal Dél-Amerikában ; gyantás fák s cserjék bmemü levelek- scholtz Joh. Friedrich (1. 0.) nevének rövidítése.
Eschara, 1. Pörk.
kel, piros vagy fehér, harangalakú, szártetz
Eschara Busk. (állat), az EscMridae Bush.
fürtöket vagy bugát alkotó, ötszirmú virágokkal.
Az E. rubra Pers. virága piros, belül halavány családjába tartozó neme a Bryozoáknak. A Dogrózsaszín. Az E. floribunda H. B. K.-é fqhér, az ger-kortól kezdve élnek legnagyobb mennyiségE. macranfha Hook. et Arn. kárminpiros. Tágas ben a fels-kréta, harmad- és jelen korban. Ha;

;

;

;

mköd

;

;
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Eschke

Escher, Johannes Heinrich Alfréd, svájci álzánk alsó oligocón korú képzdményeiben (budai
márga) az E. papillosa Reuss., E. fwlysticha lamférfiú, szül. Zürichben 1819 febr. 20., megh.
Reuss., E. semílaevis Beüss., E. budensis Mantk. u. 0. 1882 dec. 6. E. Zürich kanton utolsó polgármestere, majd a direktoriális rendszer behozatala
gyakoriak.
mve volt, az újból szerveután, mely fleg az
Eschatologia, 1. Eszkatologia.
zett kormánytanács elnöke lett. Mint a nemzetEschel, 1. Smalte.
Eschelbach, Hans, német költ, szül. 1868 tanács tagja, nagy tevékenységet fejtett ki a svájci
febr. 16. Bonnban elbb tanár volt, most csak az szövetséggylés munkálataiban s rendkívüli érdeirodalomnk él Kölnben. Népies dalait: Wild- meket szerzett a zürichi megyetem megalapítása
wnchs (1893) és Sommersange (1900) sokszor ze- körül. A svájci hitel- és vasúti forgalom emelése
Modem (1894) és Pro- érdekében is sokat fáradott. ó alapította az északnésítették meg. Drámái
fessor Berger (1904) nem arattak sikert. Elbeszé- keleti vasutat, majd mint igazgató a Gotthardlései Erzáhlungen (1902) lm Moor (1903) Liebe vasút élére állott. Politikai nézeteiben a demoDer Wasserkopf (1904) Das Tier krata-párt felé hajlott.
erlöst (1904)
Escherich, Tfieodor von, német orvos, szül.
(1908) értékesek. Regénye Der Volksveráchter
(1906) a Makkabensok történetét tárgyalja. A nép- Ansbachban 1857 nov. 29., megh. Bécsben 1911
dal védelmére írt két kis könyve Der Nieder- febr. 15. A gyermekgyógyászat tanára volt elbb
gand des Volksgesangea (1901) és Rettet das a müncheni, majd a gráci és 1901 óta a bécsi
egyetemen. Kiváló érdemei vannak a gj^ermek\ olkslied (1901) igen becsesek.
Eschenbach, középkori német költk, 1. TJlrich gyógyászat és csecsemtáplálás terén. Mvei
Die Darmbakterien des Sauglings und ihre BezieV. Eschenbach és Wolfram v. Eschenbach.
Eschenburg, Johann Joachim, német iroda- hungen zur Physiologie der Verdauung (Stuttgart
lomtörténetíró, szül. Hamburgban 1743 dea 7., 1886) Átiologie und Pathogenese der epidemimegh. Braunsehweigban 1820 febr. 29., hol a schen Diphtherie. 1. Teil Der Diphtheriebazillus
szépirodalom tanára, 1814 óta igazgató volt. Leg- (Wien 1894) Diphtherie, Croup, Serumtherapie
inkább az angol irodalommal foglalkozott s e té- (Teschen 1895) Die Tetanie der Kinder (Wien
ren kifejtett munkássága igen érdemes. Ide tarto- 1909). Közremködött a Jahrbuch für Kinderheilzik két folyóirata Britisches Museum (1777—80, kunde kiadásában.
Escherit (ásv.), bamássárga, kissé zöldes epidot
6 köt) és Annalen d. britischen Literátor (1780—
1781) azután Altenglische u. altschottische Bál- Svájcban (St. Gotthard).
Eschemy, Frangois Louis, gróf, francia író,
iadén (1777, Percy gyjteményébl) és Shakespeare-fordítása (1798—1806) Shakespeare összes szül. Neufchatelben 1733 nov. 24., megh. Parisban
mveinek els teljes német fordítója. Egyéb esz- 1815 júl. 15. Rousseau barátja volt, aki azonban
elve, az
tétikai müvei Entwurf einer Theorie u. Literatur késbb a francia forradalom egyik
mve Lo Moi
der schönen Redekünste (1783) és a hozzá tailozó egyenlség ellen foglalt állást.
Beispielsammlung (1788—95, 5 köt.) Lehrbuch humain (Paris 1791).
Eschersheim, elbb önálló község, jelenleg
der Wissenschaftskunde (1792); Handbuch der
klassischen Literatur (1783) Denkmáler altdeut- Frankfurt a/M. egyik városrésze.
scher Dichtkunst (1799) stb.
Escher von der Linth, 1. Johann Konrád,
Eschenlohe, falu a felsöbajorországi kerület svájci államférfiú, saül. Zürichben 1767 aug. 24.,
Garmisch j.-ban, a Loisach mellett, (1910) 582 lak., megh. u. 0. 1823 márc. 9. Tanulmányainak befe3 kénes forrással, melyeket brbetegségek, csúz jezése után belépett atyja gyárába. 1798-ban a
stb. ellen használnak. É.-ra a Loisach balpartján zürichi kanton tanács tagj ává választották, s ez idterül el a 25 km* kiterjedés Eschenloher Moos.
tl kezdve három éven át a Schweizerischer RepubEschenmayer, Kari Am^mííí, német természet- likaner c. lapot szerkesztette, mely Svájc ez idbeli
filozófus és természettudós, szül. Neuenburgban, történetének egyik f forrásmve. Legnagyobb érWürttembergben, 1768 júl. 4., megh. Kirchheim- deme a Linth folyó medrének kímél jitése volt. 19
ben 1852 nov. 17. 1811-ig gyakorló orvos volt. évig fáradozott e fontos és nagyszabású terve kiviEkkor Tbingenben a filozófia és orvostud. rendk. telében. A Linth-telepen árva gyermekek számára
tanára lett. 1818. u.o. a gyakorlati fii. r. tanára; nevelintézetet alapított. Ez érdemeiért a zürichi
1836. njmgalomba vonult. A hittel szövetkezett államtanács neki és utódainak a « Von der Linth»
spekulációt hirdeti, mely
a miszticizmusig és jelzt adományozta, a Linth-csatoma mellett pedig
a siellemek megjelenésében való hitig elviszi. emlékszobrot állítottak neki. Folyóiratokban és évSzámos irata közt nevezetesebbek Versuch die könyvekben geognosztikai értekezései jelentek
scheinbare Magié des thierischen Magnetismus meg. V. ö Hottinger, Hans Konrád E. (Zürich
aus physiologischen u. physischen Gesetzen zu 1852).
erkláren (Tübingen 1816); Psychologie (1817) Re2. E, Arnold, az elbbinek fia, szül. Zürichben
ligionsphilosophie(Stnttg. 1819-20, 2. k.); Gnmd- 1807 jún. 8., megh. u. 0. 1872 júl. 12. 1834-ben a
nsS'd. NaturphUos. (1832); Die Hegelsche Reli- zürichi egyetemen és megyetemen a geológia
gionsphilosophie, verglichen mit dem christlichen kitn tanára volt. Fontosak a svájci Alpokon
Princip (Tüb. 1834) Der Ischariotismus unserer tett tanubnányai. Munkái Glarus kanton térképe
Tagé (1835) és Konflikt zwischen Himmel u. Hölle, (1849) Svájc geológiai térképe (Studerrel együtt);
án d. Daraon eines besessenen Madchens beobach- Die Wassorverháltnisse der Stadt Zürich und
tet (1837). Említést érdemel még az Archív für den ihrer Umgebung (Bürklivol együtt, 1871).
thierischen Magnetismus, melyet Kieser és Nees
Eschke, Hennann, német fest, szül. Berlintársaságában szerkesztett 1817—27. 12 kötetben. ben 1823 máj. 6.. megh. 1900 jan, 15. Berlinben
;
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és Parisban tanult. Tájképeinek hosszú sorában
kivált az északi és déli tengerek partvidékeit mutatta be, többnyire megkapó szín- és fényhatásokkal. Világító-torony c. képe a berlini Nationalgalerieben látható.
Esclir., latin állatneveknél Dániel Priedrich
Eschricht (szül Kopenhágában 1798.,megh.l863.)

-

Escorlal

Eschweiler, város Aachen porosz kerületben,
vasút mellett, halmos vidéken, szép kertek közt,
(1910) 24,729 lak., vas- és pléhárú-, gép-, varrót-,

Escliscli., latin állatneveknél Johann Priedrich Esehscholtz (1. o.) nevének rövidítése.
Eschscholtz, Jo/mww Friedrich,xiém.et zoológus
és utazó, szül. Dorpatban 1793 nov. 12., megh.
u. 0. 1834 máj. 19. Az orvosi tudományokat tanulta s mint hajóorvos résztvett a Kotzebue Ottó
1815—18. és 1823—26. években megtett felfedez útjában, mely alkalommal rendkívül gazdag
anyagot gyjtött ós szép megfigyeléseket tett, különösen az alsóbbrend tengeri szervezeteket
illetleg; 1819. a dorpati egyetemen az orvostan tanára s a zoológiai gyjtemény igazgatója lett. Utazásainak eredményei a Kotzebue út-

és

sörgyártással,

nagy

és

gazdag szénbányákkal, amelyek körül E.-tl távolabb is jelentékeny ipar-, különösen vasipar-tele-

pek állanak fenn.

Escla¥ag:e

nevének rövidítése.

br-

drót-, szappan-,

ejtsd: eszkiavázs) a. m. rabfélköralakú gyémántnyakéket.
Esdave, rabszolga.
Esclavo, el, spanyol fest, 1. Pareja.
Escluse (Ecluse), Charles de'l, botanikus, I.

(franc,

szolgaság; jelent

—

még

Clusius.

Escoiquiz

Juan, dou, spauyol
nemes család sarjadéka, szül. Navarrában 1762., megh. Andalúziában 1820 nov. 19.
Elbb Saragossában kanonok, majd az aszturiai
hercegnek, ki késbb VII, Ferdinánd néven uralkodott, nevelje volt. Godoy, a béke-herceg elleni
(ejtsd: eszkoikisz),

államférfi, régi

áskálódásai folytán Toledóba internálták, de itt is
összeköttetésben maradt Aszturia hercegével, kit
leírásaiban láttak napvilágot. Pontosabb müvei
atyja ellen lázadásra ösztönzött. Midn a herceg
Ideen zur Aneinanderreihung der rekgrátigen trónra lépett, E.-t államtanácsossá nevezte ki ós
Tiere (Dorpat 1819); Entomographien (Berlin tanácsára utazott Bayonneba, hol Napóleon csá1824) System der Akalephen (u. o. 1829) egy szár öt elfogatta. E. egy darabig a fogoly király
zoológiai atlaszt is adott ki új állatfajok rajzaival mellett volt, de nemsokára kegyvesztetté ln és
Andalúziába számzetett. Irt egy epikus versezeés leírásával (u. o. 1829—33, 5 fzet).
EschsclioUzia Cham. (növ.), a Papaveraceae tet Mexikó meghódításáról, spanyolra fordította
(Mákfélék) család gónusza 42 fajjal Észak -Ame- Young Éjjeli gondolatait s Milton Elvesztett parika Ny.-i tájain. Eleven sárga v. fehér viráguk- radicsomát. Memoirjai 1823. jelentek meg Pa;

;

meg deresszín és íinomsallangú lombozatukkal virágágy szegélyének v. virágszönyegbe
magában v. más fajokkal vegyítve, nagyon csinosak. Az E. californica Cham. mintegy 3 dm.
magas, virága nagy, fényl-sárga, tövén piros
termése becöalakú, többmagú. Nagyon háladatosan virágzik, télen elfagy, de magvárói magától
is szaporodik és teijed. Van fehérvirágú fajtája
is. A belle nyerhet folyékony kivonat altatóul
és fájdalmat csillapító szeri szolgál, a morfium
kellemetlen utóhatásai nélkül. Több alkaloidát
tartalmaz, YözMk prottopint [G^f^B.^^'^Q^) és egy
glikozidát, de morfiumot nem. Az E. crocea Benth.
virága narancsszín, különben az elbbihez hasonló, de gazdagabban virít. Van rózsaszín, csíkos
és teljesvirágú fajtája is. Az E. tenuifolia Benth.
lombja finom, a virága kisebb. Szept. v. márciuskal,

áprilisban vetik.

Eschscholtz-öböl, a Kotzebue Sund mélyen
benyúló öble Alaska partján, az északi sarkkörön.
Mammut-leleteirl ismeretes.
Eschstruth Nataly, írón, l. KnobelsdorffBrenkenJwff.
Eschwege, az ugyanily nev járás székhelye
Kassol poroszkor. -ben, a Werra partján, vasút mellett, (1910) 12,546 lak., jelentékeny brgyártással,
gyapjú- ós lószrfonással, szappan- és enyvkészítéssel, dohány-, sör- ós cipgyártással. E., melyet
állítólag már Nagy Károly idejében alapítottak s
az okiratok a X. sz.-ban említenek elször, késbb
atüringiai grófoké volt. Az 1380. épített és 1581.
restaurált kastély tisztviselk lakásául szolgál. Az
1038. alapított Cyriacusról elnevezett klastrom
eltt áll még a «Pekete torony», B. legrégibb épülete. A csinos reáliskola közelében álló Károlytemplomtól szép kilátás nyílik a Werravölgyre.

risban.

Escolar

(Ruvetttis preciosus Cocco),

1.

Ru-

vettus.

Escompte

(íranc),

l.

Diseonto és Leszámí-

tolási üzlet.

Escopette (franc, ejtsd: eszkopett), elször Franciaországban, azután más államok lovas-ezredeinél használatban volt 1 méter hosszú, vontcsövíi
karabély, amellyel 500 lépésre lehetett jó eredménnyel lni. Miután a XVII. sz. végétl kezdve
a lovasság ismét a szálfegyverek erélyes alkalmazására és nem a puskaharcra fektette a fsúlyt,
a drága E.-ek helyett közönséges sima csöv karabélyt adtak a lovasoknak.
Escorial v. Escurial, falu Madrid spanyol tartományban, 1027 m. magasban, vasút mellett; a Sierra
deGuadarramalejtjén, kietlen vidéken,E.de Abajo
és E. de Arribara van fölosztva, (igoo) 4470 lak.
Az utóbbi mellett van a híres B., illetleg San Lorenzo-palota és kolostor, melyet II. Fülöp spanyol
király 1563— 84-ig építtetett. B hatalmas, 206 m.
hosszú, 161 m. széles épület legkiválóbb része a
95 m. magas kupolával ellátott templom, melynek 48 oltárát több értékes kép és bronz szobor, falait pedig tíiordano Lucas freskói ékesítik. Az egyik
kápolnában pompás elefántcsontkereszt látható
Benvenuto Cellinitöl. A fhajó alatt van a királyok panteonja, amelyben 26 spanyol király és
királyné, a többi közt V, Károly koporsóját is rzik; az infánsok panteonjában, ahol a királyi
gyermekek és gyermektelen királynék alusszák
örök álmukat, van a lepantói gyznek, don Juan
d'Austriának is a koporsója. A flépcst, amely az
egész épületnek egyik legérdekesebb része, szintén Giordano freskói díszítik. A könyvtár, amelynek alapját szintén II. Fülöp vetette meg, sok

—

Escorte

értékes, különösen ókori klasszikái és arab irodalmi kincseket rejt magában. Magában a palotában csak néhány nagy csatakép diszíti a falakat.
A palota körül elterül parkban áll a Casa del principe.

Az

E. a spanyol királyi családnak

máig

Esenbeckia
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vizénél, 700 m. magasban, négy 29*'— 45" kénes
amelyek vizét csúzos és brbajok
forrással,
ellen használják évenkint 500 fürdvendég.
Escroqaerie (franc, ejtsd esikrokrí), a csa;

:

lás elnevezése

a francia büntet törvénykönyv-

ben.

nyári lakásául szolgál.

Estcrapolo, régi súlymérték, mely Spanyolm. katonai
kiséret vagy rkiséret. Megkülönböztetnek dísz- országban, Portugáliában és Braziliában (az utóbbi
E.-okat, melyek magasrangú egyéneket békében két helyen inkább scnipido néven) volt használaünnepélyeken, háborúban pedig mint teströk ki- tos. Értéke 1-2 g.
Escudero (sp.) a. m. pajzshordó apród, az
E.-okat. Az E.-ok
sérik és szállítmányokat
által kisért, sok szekérbl álló szállítmányokat alsóbb nemességhez tartozó inakból választják,
1. még Hidalgó.
convoi-mik. nevezik.
Escndillo d'orp (eijtsd: eszkudíjo), 1848 eltti
Escosura, Patrido, dm de la, spanyol író és
államférfiú, szül. Madridban 1807 nov. 5., megh. spanyol aranypénz. Értéke körülbelül 5 korona.
Escudo (ejtsd: esakudo, a. m. taUér), Spanyolu. 0. 1878 jan. 22. Matematikai tanulmányokkal
foglalkozott mint a Numantinos-ok politikai tit- országban, Amerikának régebbi spanyol államaikos szövetségének tagja, 1824. kénytelen volt ban és Portugáliában igen különböz érték aranyMadridból Parisba és Londonba menekühii. 1826. os ezüstérem és pénzegység.Portugáliában 1835-ig
visszatért szülvárosába, 1829. tiszt lett, részt mint aranyérmet verték 1078 korona értékben,
10 reál volt
vett a válságból válságba kerül politikai ügyek- Spanyolországban 1870 eltt az E.
ben, 1844. a Gonzales Bravó, 1845. a Narvaez. a nemes fémek mérésénél a mértékegység. Az
1856. az Espartero minisztériumnak volt tagja,. arany E. értéke körülbelül 2*/, korona, az ezüst
Ugyanezen évben kilépett a minisztériumból és B.-é valamivel több volt. Még különbözbb értékei
ehnenekült Madridból; 1872— 74-ig követ volt Ber- voltak az E.-nak az amerikai államokban. Középlinben. Müvei közül felenültjük El conde de Can- Amerikában pl. 9"23 korona, Chilében 9 korona
despina (Madrid 1832) Ni rey ni roque (u. o. 1835) érték volt.
Esctiintla, 1. Guatemala középamerikai közEl patriarca del valle (u. o. 1846, 2 köt.), mind a
három regény El bulto vesrido de negro capuz és társaság 21 departamentójának egyike. — 2. ElbHeman Cortés en Cholula (epikai költemények). binek fhelye, a esendesoceáni San Jóséból GuateDránmi mvei közül El amante novicio La corte malába viv vasút mentén. Cukornád-, kakaó- és
del Buen-Ketiro (1837) Barbara Blomberg Don kávéültetvények. Lakossága 5000 körül.
Escnlenta (lat.), enni való, ehet dolgok.
Jaime el conquistador stb. E. spanyolra fordította
Esculentus (lat.) a. m. ehet.
Klopstock Messiás-át és két folyóiratot is szerkesz-

'Escorte

(franc,

ejtsd:

eszkort)

a.

rz

;

=

:

;

;

;

:

;

;

Escurial, 1. Escorial.
Escurial-juh, így nevezték azeltt NémetorEscott, Hionias Hay-Sweet, angol író és publicista, szül. 1844 febr. 26. Tauntonban (Somerset szágban az electorálmerinót, mert Németország
grófság), papi családból. Atyja, ki maga is elkel merino-juhtenyésztésének megalapításakor részállást foglalt el lelkésztársai között, gondos ne- ben a Herera 1' Escurial (Escorial) nev kolostor
velésben részesítette. 1865-ben mint publicista híres nyájából vásárolt tenyészanyagot.
Esdrás, 1. Ezra.
Londonban telepedett le és szorgalmasan dolgoEsdnd, 1. Asdód.
zott a különböz folyóiratokba és napilapokba.
Es-dor (ol. mi bemolle maggiore ; franc mi
Utóbb a londoni King's College-on a logika és a
klasszikus nyelvek tanára lett, de publicisztikai béniol mjeur ; ang. e fiat major). Mint hangfaj
munkásságát továbbra is folytatta. 1882-ben a es f g asb c d. Eljegyzése 3 b- Mint akkord
Fortnightly Re\aew szerkesztését vette át, de es go.
megrendült egészsége miatt kénytelen volt a
Esedékesség, az az idpont, amelyben a szolgálszerkesztségtl nemsokára visszalépni. Azóta tatást teljesíteni kell. A teljesítést ehnulasztó kéBrightonban teljesen irodalmi munkásságának él, sedelembe esik (mora in solvendo), ami reá nézve
miután ismételten nagy utazásokat tett Francia- hátrányos jogkövetkezményekkel jár.
országban, Spanyolországban, Németországban,
Esély, 1. Ghance ós Expedatio.
Olaszországban és Egyiptomban.
EngEseményes költészet, közös neve Greguss
land, its people, polity and pursuits (London 1879, poétikai elméletében az epikának és drámának,
2. kiad. 1885), melyben a jelenkori Angolország mint amelyek (összefügg) eseményeket vagy törlüktet társadalmi életének adja "hü képét. En- téneteket adnak el, szemben a leiró költészettel,
nek mintegjr folytatása második nagyobb mun- a külvilág költészetének másik
nemével, mely
kája: Social Transformations of the Victorian térbeli jelenségeket ábrázol. Ha az események a
Age (Jjondon 1897).
magyarul a M. Tud. múlt formájában mint megtörtént dolgok vannak
Akad. kiadásában
tnai Anglia címen jelent elbeszélve, származik az epikai, ha pedig a jelen
meg (2 köt., fordította György Endre 1905—06). formájában mint történk vannak elénk vezetve,
Escouade (franc, eijtsd: esakaád) a. m. raj (a a drámai ábrázolás.
gyalog szakasznak 8—16 harcosból álló része)
Esenbeck, 1. Nees von Esenbeck.
a francia tüzérségnél a löveg kiszolgálására renEsenbeckia H. B. K. (oöv.), a Rutaceae csadelt legénység.
lád génusza, 10 fajjal Amerika tropikus vidékein.
Elscoulonbre (eijtsd: eukniúbr), fürdhely Aude Az E. fébrtfuga A. Juss. fa, az E. intermedia
francia départementban, az Aude egy kis mellék- Mart cserje.Mmdkettnek kérgét hazájában éppen
tett.

Fmve

:

f

Fmve

A

—

Esera
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Úgy, mint az angoszturáét, hidegláz ellen renderégebben nálunk is, brazíliai kina (quina) ós
brazíliai angosztura-kóreg néven (cortex angosturae brasiliensis) bélférgek ellen javasolták.
Esera, 100 km. hosszú, de vízben aránylag gazdag mellékfolyója a Cincának, amellyel a Bögrébe torkollik a Maladettán {S40i m.) ered, a
Pireneusok egyik legszebb völgyét, a Venasque-ot
lik,

;

—

Eset

lejtön való E. Mivel ez esetben a lejtre

mer-

leges gyorsulás megsemmisül, csak a lejtvel pár-

huzamos összetev marad meg, ha pedig a lejt
hajlás-szöge a, úgy eme összetev g sin a. A lejtn való B. törvényeit tehát a szabad B. törvényeibl levezethetjük, ha azokban mindenütt
g helyébe g sin a-t írunk. Ily módon kimutatható,
hogy a lej tön végig es test sebessége a lejt alján

éppen akkora, mintha ugyanazon mélységre szaesett volna, ami különben az eleven er
kalabarin mellett elforduló alkaloida, mely ke- elvének egyszer következménye; valamint kivésbbé mérgez, de egyben kevésbbé hatásos is, mutatható az is, hogy a kör legmélyebb pontjához
mint a physostigmin. Mint B. tartaricumot külö- húzható húrokon a test egyenl idk alatt esik,
nösen a kérdzk bendösszehúzódásainak csök- amit már Galilei is talált. Az elbb tárgyalt
kentésére adják, többnyire br alá.
törvények azonban csak a légüres térben való
Eserin, 1. Physostigmin.
esetre és azon esetre vonatkoznak, midn a súrlóöntözi.

Eseridin, a kalabárbabban a physostigmin és badon

Eserny,

1.

A

Erny.

Eserny-forradalom, Széchenyi István mondta
tréfásan, hogy az 1848 márc. 15-iki tüntetést B.nak fogják nevezni, mert aznap nagyon esett az
es és eserny alatt vonultak a tüntetk.
Esés, a testeknek mozgása a föld felé a nehézség következtében. Legjellemzbb sajátsága az,
hogy egyenletesen gyorsuló mozgás, azaz hogy
a gyorsulása állandó ós függélyesen lefelé irányított. Az E. legegyszerbb esete a szabad E.,
a szabadon ejtett testnek mozgása függélyesen
lefelé, mely egyszersmind az egyenes vonalú,
egyenletesen gyorsuló mozgás legtipikusabb esete.
Utóbbi kijelentésben eme mozgás összes törvényei
benfoglaltatnak. Hogy a mozgás egyenletesen
gyorsuló, az annyit tesz, hogy a test sebessége
egyenl idközökben egyenlen változik. Idevágó
mérések alapján a test sebessége egy másodperc
alatt 980 mpMc-cel növekedik (Budapestre Gruber
mérései szerint 980,837 mp"rc-cel). Tehát ha az elejtés pillanatában a sebesség zérus, 1 mperc múlva
a sebesség 980
2 mperc múlva 2980 ^rc és
t mperc múlva í.980 ,„p"rc
ha tehát a sebesség vál;

tozását 1 mperc alatt ^-vel jelöljük, akkor t mpc
múlva a sebesség v
qt, mely törvényt szavakkal
úgy fejezhetjük ki, hogy a sebesség arányos az

=

idvel. Ezzel azonban az B.-t még nem írtuk le teljesen ismernünk kell még az es test helyzetét
;

bármely idpontban,
alatt befutott utat stb.

ami ugyanaz, bármely id
Az elbb tárgyalt törvénybl

v.

kitnik, hogy a sebesség idpontról idpontra változik, azonban elég kicsiny idtartamon belül a
sebességet állandónak vehetjük s a mozgást azon
belül egyenletesnek vehetjük. Bzzel hibát követünk el ugyan, mely azonban tetszleges kicsinynyé tehet azáltal, hogy elég rövid idtartamot
veszünk. Bzzel az egész mozgást csupa egyenletes sebességgel befutott darabokból rakhatjuk
össze. A részletes számítás azon eredményre vezet,
hogy minél kisebb és minél nagyobb számú ilydarabokból rakjuk össze a mozgást, annál
inkább közeledik a t id alatt befutott út i^gp-hoz
s ezen értékhez tetszleges közel jut, ha csak
elég kicsiny darabokat veszünk; ez pedig csak
^gP. A befuúgy lehetséges, ha a befutott ut s
tott út tehát az id négyzetével arányos. Az es
test 1 mperc alatt 490 cm.-t, 2 mperc alatt 4490
cm.-t, 3 mperc alatt 9490 cm.-t esik.
Az elírt pályán való E.-nek legegyszerbb
esete, melyre minden más eset visszavezethet, a

nem

=

dástól eltekmtünk.
levegnek befolyása azB.-re
abban nyilvánul, hogy a leveg ellenállása folytán
oly
származik, mely a mozgó test felületével

er

arányos, a sebességgel növekedik és azzal ellenkez irányú. Ezen körülménybl magyarázható
az, hogy a levegben a pehely lassabban esik,
mint pl. a fémgolyó. Légüres térben mindkét test
egyformán esik. A lejtn való B.-nél is a súrlódás
befolyása akként nyilvánul, hogy a mozgó test sebességével ellenkez irányú er lép fel, mely a
sebességgel arányos. A testek E.-ónok oka a gravitációban keresend a Föld a rajta lev testekre
vonzó ert gyakorol, mely a Föld középpontja felé
irányított s mely az E.-t létrehozza. Az E. törvényeinek helyes megállapítását Galileinek köszönjiik, ki erre vonatkozó vizsgálataival a mechanikának s ezzel az egész fizikának alapját megvetette.
E. a vasútépítészetben, 1. Emelkedési
E.a vízépítészetben, 1. Vízszinesés,
viszonyok.
E. a metrikában a. m. gyenge ütemrész,
;

—

—

—

thesis.

Esési gép, 1. Ejtö-gép és Atwood-fde gép.
Esési id, 1. Esés.
Esési szög. Ha valamely test lejtn esik vagy
gördül és a súrlódás kisebb, mint a lefelé hajtó
er, akkor a mozgás egyenletesen gyorsuló, tehát
olyan természet, mint a szabad esés, de a gyorsulás annál kisebb, mennél kisebb a lejt hajlásszöge, vagyis az E. Ha a lejt hossza az alaphoz
a szöggel hajlik és ^ a nehézségerö gyorsulása,
akkor a lejtn es test gyorsulását g sin « fejezi ki
Esési törvény, 1. Esés.
Eset (lat. casus), a nyelvtanban valamely hajlítható szó változása a szóthöz fzött rag által.
A latin casus (mint egyéb nyelvtani mszók is)
a görög ptózisz fordítása, melyet Aristotoles alkalmazott, de ö egész általánosságban csak származott alakokat gondolt a tszókkal ellentétben, és
ezért az igeidket és vmely tbl eredt összes származékokat e kategóriába sorolta. Csak a stoikusok alkalmazták az E. fogalmát szorosan a fnevek változására. Már a nominativus, mint
«egyenes E.)) és a többi B.-ek, mint függ B.-ek

—

casus obliquus) közti különba stoikusok állapították meg, melynél
vagy egy, majd egyenesen álló, majd visszahajló
küzdre, vagy egy a síkon álló karónak különböz
hajlásaira gondoltak. E kifejezések és az B.-ek
régi nevei a modern grammatikában megmaradtak, egyebekben azonban az B.-ek mivoltáról.
(casus rectus

séget

is
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használatáról és számáról való fölfogás az összehasonlító nyelvtudomány fölfedezései folytán lényegesen megváltozott. Nevezetesen fölfedezték,
hogy a legtöbb nyelvben sokkal több E. volt,
mint a görögben és latinban és hogy az indogermán nyelvekben is eredetileg nyolc E. volt,
melyek a szanszkritban és zendben meg is maradtíak, még pedig 1. a nominativus v. alanyeset
2. a genetivus vagy genitivus (gör. geniké), birtokos E. 3. dativns, részes vagy tulajdonító E.;
4. accusativus (a görög aitiatiké, okozó rossz fordítása, mert annyit jelent, mint vádoló), tárgyeset
5. a vocativus, szólító E. 6. az ablativus, távolító E., mely a szanszkrit és zend nyelven kívül
csak a latinban van meg 7. az instrumentális,
eszközhatározó E. és 8. a locativus vagy helyi
E.
e két utóbbi csak a szanszkritban és zendben maradt meg teljesen. Az utolsó három E.-nek
maradványai az összes indogermán nyelvekben
;

;

;

;

-

Esketés

elterjesztés figyelembe nem vehetó. Az E. az írásbeli eljárással fejldött ki, a szóbeliség elvén alapuló perben nincs helye. E. megvan a mi rendes
eljárásunkban is (1868. LIV. t.-c. 64., 133., 134.,
136., 137. §-ai), de nincs meg sem a mai sommás
eljárásban, sem a Pp.-ban ezekben az eljárásokban a tárgyalás berekesztéséig, st a felebbezési
;

eljárás folyamán is lehet új eladást tenni, de a
bíróság, ha oknélküli késedelmet tapasztal, jogosítva van a késn elterjesztett eladást figyelmen kívül hagyni és a késedelmeskedt a hibája
által okozott költségre kötelezni.

Esher and the Dittons {eitaá-. isr), város Surrey
angol grófságban, {i9ii) 12,518 lak. Claremont
nev kastélyában halt meg 1850. Lajos Fülöp
francia király. A közeli Sandown-parkban lefuttatások (Sandown-Races) vannak.
Eshetleges szándék (lat. dolus evenfualis),
1.

Szándék.

Eshetöségi elv, 1. Esetlegességi elv.
Esino (a rómaiak Aesis-e), 52 km. hosszú folyó
Marche olasz compartimentoban a római ApenE.-ek ; így pl. a németben a genitivus az ablativus nino K.-i lejtöjén ered és Anconától Ny.-ra az Adértelmével is bir, a dativus az instrumentáliséval, riai-tengerbe szakad. Völgyét követi az Anconaa locativuséval és így tovább. A dativus a részes- Foligno vasút.
Esino-mész, világos szürke, kövületekben gaznek, az indirekt, távolabbi tárgynak E.-e; a
genitivus Sk jelzi. «adnominalis», fnévvel kapcso- dag fels triasz-korú mészk, amely nevét a Comolatos B. (de az indogermán nyelvekben itt-ott téról nyerte, ahol legtipikusabban van kifejldve.
Esito (ol., ^tsd: ezitó) a. m. kijárás, kijínenet,
igével is elfordul).
A magyarban s a rokon
nyelvekben nincs külön vocativus, de van ehe- kivitel; ÍJ,-arú,kiviteli árú; E.-vám, kiviteli vám.
Esk, több folyó a Brit-szigeteken. Legnagyoblyett sok más, szorosabb értelm eset, amely
viszont az indogermán nyelvekben hiányzik s ott bak: 1. Dumfriesshire countyban, az Ettrick Peprepozícióval vagy másféle körülírással fejezdik nen ered, fels völgye a gyönyör Eskdalemuir
ki. így pl. az ú. n. essivus, a szereplést v. mkö- és 82 km. út után a Solway-öbölbe ömlik. Mellékvize a Liddle. 2. North és South Esk Forfarshiredést meghatározó alak vitézül halt meg (német
er starb als Held); a változtató eset, mutati- ben, mindkettó a Grampian hegységben ered, az
vus, translativus kvé meredt (er erstarrte zu els 45 km. hosszú, Montrosetól északra,, a máStoin)
a beható s kiható E., illativus és elati- sik 77 km.. Montrosetól D.-ro ömlik az Északivus kézbe, kézbl a íolható és leható sövényre, tengerbe.
sövényrl stb. L. Ragozás.
Eskandeli Máté, állítólag budai születés, proEsetleges. véletlei\ (lat. casus), ami nem szük- vencei származású hithirdetö, aki valószínleg a
séges, nem szükségkép történik. Minthogy azon- XIV. sz. els felében Kínában müködött.A legenda
ban mindennek, ami történik, megvan a maga t tartja az els keresztény hittérítónek és véroka, melybl szükségkép folyik, E., véletlen nin- tanúnak a messze keleten. V. ö. B. du Caülaud,
csen. Ha mégis ezzel a kifejezéssel élünk, ez v. M. E.,le premier martyr Chrétien en Chine cím
azt jelenti, hogy mi nem tudtuk, vagy nem is tud- tanulmánya a párisi földrajzi társaság 1886. behattuk, miért érte valami azt, akit ért (a villám számolója 5. füzetében.
«véletienül» ebbe a házba csapott, a golyó «véEske, 1. Ansgar.
letlenül)) t érte stb.), azaz, nem ismertük azt a
Esketés v. esküv, tulajdonképen az egyházi
bonyodalmas okcsoportot, meljTiek valamely ered- üimepélyes házasságkötés, de általában, bár helyménye érdekel l)ennünket, tehát nem is tudtuk telenül, így neveznek minden, a kell alakszerazt kiszámítani ebben az esetben az E.
a ki- ségek között történ házasságkötést, tehát a polszámíthatatlan v. pedig azt jelenti, hogy vala- gári házasságkötést is (1. Polgári házasság). A
mely esemény ugyancsak ismeretlen okokból el- kat. egj'ház, bár felfogása e tekintetben in^dotér a rendtl, a normától, a típustol, az észszer- zott, tulajdonképen megmaradt mindig azon az
ségtól pl. a darwinisták beszélnek a tipus E. va- állásponton, hogy a házasságot nem az egyházi
riációiról a véletlen megrontja a legjobb terve- szertartás, hanem a felek megegyezése (consensus)
ket a véletlen vak és esztelen stb. V. ö. Windel- hozza létre. Még a tridenti zsinat is, amely az B.-t
band, Die Lehren vom Zufall (1870) Cantor, Das szabályozta, bár a házasságkötés rendes formájává
Gésetz im Zufall (1877).
tette a házasság egyházi megáldását és a jegyeEsetlegességi elv v. eshetöségi elv (Ei}entual seknek a pap által történ összeadását (copulatio),
maximé, Eventtial princip), a polgári perjogban érvényesnek tekinti a házasságot, ha a felek háaz az elv, amely szerint a peres fél tényállításait, zasságkötési szándékukat két tanú jelenlétében az
értelmüket
találhatók, különösen határozókban
egj'éb E.-ek vették át. így keletkeztek csaknem
az összes indogermán nyelvekben ú. n. elegyes
;

;

—
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ténybeli nyilatkozatait és bizonyítékait az arra renel terjeszteni tartozik, ellenkez esetben az elterjesztés jogától elesik, vagyis a késbbi

delt helyen

illetékes lelkész (propriusparochus) eltt kijelentik.

Csak a XVII. sz. óta ersödik meg az a felfogás,
hogy az ünnepélyes E. a felek megegyezésével

—
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alatti kihallgatás

egyenrangú tényez a házasság létrejöttében. A val együtt, öv nélkül és sarutlan lábakkal állva,
kat egyház a polgári házasságkötést sohasem a vitás földtérre vagy határra és földet fejük fölé
egyházilag érvényesnek, ellenben a proitt a polgári kötés
után nem következik a régebbi formájú E., hanem
csak a házasság egyházi megáldása.
Eskiistuna (eijtsd: esiisztuna), város Södermannland svédországi tartományban, a Torshalla
partján, szép vízesés közelében vasút mellett,
(1910) 12,860, mint kerület 28,371 lak., svéd királyi
fegyver gyárral, vas- és acélgyárakkal. E. mellett
építették a XVII. század elején az els zsilipes
cgatomát. A XII. sz.-ban már ismeretes városban
1654. alapították az els vasgyárat. A város nevét
Szt. Eskiltl, Södermannland apostolától kapta, aki
halált és akit itt teitt szenvedett vértanúi
ismeri

el

testáns egyházak elismerik, és

mettek el.
Eskol (a. m. szöU), így hívtak egy völgyet
Hobrontól északra, hol az izraeliták gránátalmán
és fügén kívül pompás szöllt is találtak (Mózes
IV. 13, 24; iMóz. V. 1, 24). Mózesi. 14, 13, 24 sze-

Ábrahámmal szövetséges

rint E.-nak hívták az

amoriták egyikét.
Eskór, I. Nyavalyatörés.
Eskulápfüve (növ.), 1. Méregöl.
Eskü nyilatkozatnak v ígéretnek ünneplés meg.

ersítése Istenre hivatkozással. Az állítás bizonyítására vonatkozó utólagos E.-t állító E.-nek (juramentum assertorium) az Ígéret megersítésére
vonatkozó elleges E.-t ígér E.-nek (juramentum
promissorium) nevezik. Elfordul az eljárásban,
mint a tanú és szakért B.-jo vallomásának vagy
véleményének megersítése, és mint a fél E.-je
a per elintézése céljából. Az E.-vol való bizonyítást már a legrégibb korban megtaláljuk a különböz népeknél. A régi Róma a fél E.-jét majd
csak egyességi aktusnak, majd pedig bizonyító
eszköznek vette. A kánonjog szerint a vallásos
szempont lévén az uralkodó, ez a bizonyító és
az egyességi aktust egyesítette az E.-ben. Hazánkban az E., mint bizonyítási eszköz, már
a legrégibb adatok szerint is, tanúvallomások
szerint ítéltetett meg a bíró által, ki ezt a végleges bizonyítást aszerint alkalmazta, hogy a mindkét fél által nyújtott tanubizonyítéknál nem magát a vallomás minségét, hanem csupán a tanuk számát és minségüket vetette mérlegbe.
László és Kálmán királyok törvényeiben már szó
van az B.-rl. A hitletétel által ersített tanubizonyítás gyakorlatban létét elsben egy 1184.
hazai oklevélben találjuk föl.
vegyesházbeli
királyok alatt az ú. n. inkvizició-oizonyitás
alapján leteend eskü volt divatban. Itt nem a
kihallgatott tanuk most már elzen letett E.-je
az, mely az inkvizíciónál a bizonyítást szolgáltatja, hanem maga a vallomás dönt, az elzetes bizonyítás a felperesnek lévén kötelessége,
míg a végbizonyítás az alperes joga volt. E bizonyítás a vétségi természet perek- (hatalmaskodások-) és bünperekben alkalmaztatott, az alperes ós a vádlott már a puszta kereset ellenében is
tartozott magát tisztázni és pedig vagy bajvívás,
vagy £J. által ez az ú. n. tisztító- E. (juramen;

A

;

tum

purgationis) volt.
Használatos volt még a földre való E. (juramentum super terram), melyet a félnek B.-társai-

emelve
V.

kellett együttesen elmondani. Tulajdonörötgogi s fleg határperekben volt helye.

Adóssági perekben

is

alkalmaztak

még

E.-t,

pe-

dig ha felperes okirattal vagy ügyleti tanukkal
nem volt képes bizonyítani, akkor alperes tagadó
E.-t tett és mentesült ha pedig alperes elismerte
az adósságot s csak az összeg maradt vitás, úgy
ezt a felperes állapíttatta meg E.-jével. Kártérítési T^evokhen ép ily módon alkalmaztatott az E.
mint bizonyítási eszköz.
Az E. manapság annyiban vesztett jelentségébl, amennyiben a bírói eljárásban általában
meg van engedve, hogy az, aki azt állítja, hogy
az B. vallási meggyzdésével ellenkezik, E. helyett ünnepélyes fogadást tehet, amelyben az Istenre való hivatkozás helyett becsületére és lelkiismeretére fogadással ersíti vallomása valóságát. Ez a fogadalom azután teljesen egyértékü az
E.-vel. Az B mint perbeli bizonyíték csak a mai
rendes (törvényszéki) eljárásban van meg, ellenben a mai sommás (járásbirósági) eljárásban és
az új Polgári perrendtartásban az B. helyébe a
fél B. alatti Mhallgatása (1. o.) lépett. Az E.-t a
bíróság a pert befejez végítéletben ítéli meg a
félnek és a pert az ítéletben feltételesen dönti
el, attól függleg, t. i. hogy a fél a neki megítélt
E.-t leteszi-e vagy sem. Az E.-t a bíróság már az
ítéletben a vitás ténykörülmények belefoglalásával megszövegezi és a fél, akinek az B.-t odaítélték, azt az ítélet jogerre emelkedése után leteszi.
A rendes eljárás négyféle ilyen B.-t ismer ú. m.
f-, pót-, becsl- és felfedez- E.-t (1. ezeket külön).
A Pp. és a sommás eljárás egy esetben ismeri a
fél E.-jét, t. i. ha a felek megállapodnak, hogy a
dönt körülmény valósága vagy valótlansága valamelyik félnek v. harmadik személynek erre a
ténykörülményre leteend B.-jótl tétetik függvé.
(Pp. 377— 380. §-ai; 1893. XVEl. te. 100. §.) AzE.
perdönt úgy, hogy a fél az B. le- v. le nem tételével maga dönti el jobbra v. balra az ügyet
ha a neki megítélt B.-t leteszi, pernyertes, ha
nem teszi le, pervesztes. L. még Megesketés. A
promisszorius E.-tiek manapság talán nagyobb
jelentsége van, mint a múltban, mert minden
közhivatal elfoglalása E. letételétl van függvé
tóv (1. Birói eskü. Hivatali eskü., Szakértk, lolmács). Ilyen promisszorius E. a királyi E. (1. o.)
és B.-t tesznek hivataluk;elf oglalása eltt a miniszterek, közjogi méltóságok viseli, bels titkos tanácsosok, cs. és kir. kamarások stb. is. Az ügyvédek, a doktori fok elnyeri az oklevél kiállítása
eltt szintén tesznek B.-t. A fegyveres erhöz tartozó egyének felavatásuk alkalmával tesznek E.-t
(1. Katonai eskü). V. ö. Keller, Über Litiscontestatio und Urtheil nach class. röm. Recht Králik,
Az eskü a polgári perben Hajnik, A magyar
bírósági
szervezet és perjog az
Árpád- és
a Vegyesházi királyok alatt (1899); HappelJnh,
Der Eid ím alton Testament (1893) Kampis J.,
Az eskü mint bizonyító eszköz (Kathol. Szemle
1891). L. még Hamis eskü.
Eskü alatti kihallgatás (ném. Eidliche Y&rnehmung), a modem perjogokban, különösen az
osztrák perrendtartásban, a mi sommás eljárá;

;

;

;

—
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(1. o.) helyébe
az angol jogból szármíizó bizonyító esáíöz,
mely szerint a bíró a peres feleket perbeli tényállításaik bizonyítása végett a per folyamán kihallgatja, egyik vagy másik felet meghatározott
szabályok szerint esküre bocsátja és a vallomás
bizonyító erejét szabadon mérlegelve, használja
fel azt a tényállás megállapítására ép úgy, mint
a bizonyítás bármely más adatát. Elrendelheti a
bíró az E.-t, ha a bizonyíték kiegészítése szükséges, vagy ha más bizonyíték nincs elbbi esetben belátása szerint ítéli meg, hogy melyik felet
hallgassa ki, utóbbi esetben a bizonyító fél ellenfelét hallgatja ki, kivéve ha ez maga kéri a bizonyító fél kihallgatását v. ha a vallomástételt
megtagadja. Ha a bíróság az egyik felet kihallgatta, megesketése eltt a másik felet is kihallgathatja és ki kell hallgatnia, ha kéri, s amiatt a
tárgyalást nem kell elhalasztani. A kihallgatás
utáiQ a bizonyító fél ellenfelét kell a bírónak esküre
bocsátania, kivéve, ha ez az eskütételt megtagadja, V. ha a bizonyító fél vallomása mutatkozik
valószínnek. Az eskü alatti vallomás bizonyító
erejét szabadon mérlegeli a bíró, valamint annak
a befolyását is, hogy az E.-ra megidézett fél nem
jelent meg, v. a vallomástételt v. az eskütételt
megtagadta. A kikérdezésre a figyelmeztetésre
s a megokolásra nézve a tanukra fennálló szabályokat kell alkalmazni (1. Tamik és Megeskdés).
(Pp. 368—376. §-a). Az B.-t a felebbezési bíróság
kiegészítheti V. ismételheti, st az elsbiróság eltt

sunkban és az új Pp.-ban az eskü

lépett,

:

—

EsküdtbirösAs

gyaláson a szakbirák és az esküdtek együttesen
járnak el, ellenben az elkészít eljárás és a ftárgyalás vezetése a szakbiróságot és elnökét
Uleti. Utóbbinak általában kötelessége az esküdteket feladatukról felvilágosítani és nekik teen-

dik

tekintetében tanáccsal szolgálni. Az ítélethozatal úgy megy végbe, hogy az esküdtek a
«búnösség» kérdését döntík el, a tön'ény további

alkalmazása (minsítés meghatározása, büntetés,
polgári igények stb.) fölötti határozat pedig a
szakbirák tanácsára van bízva. E párhuzamos
mködés eredménye az E.-i ítélet.
Magyarországon az E. intézményét elször az
1848. XVni. t.-c. hozta be a sajtóügyekben. Általános intézménnyé az 1900 jan. 1. életbe lépett
:

bnvádi perrendtartás (1896. XXXIII. t.-c.) tette,
szervezetét az 1897. XXXIII. t.-c., hatáskörét az
1897. XXXIV. t.-c. áUapította meg.
Az esküdtek általános képesítése alatt azon
feltótelek értendk, melyek mellett valaki az esküdtek jegyzékébe (lajstromába) felvehet. Esküdt lehet az a 26 éves magyar honos, aki a magyar (Fiúméban az olasz) nyelvet érti, azon írni
és olvasni tud, legalább 20 korona egyenes állami
adó fizetésére van kötelezve, ületve e cenzusnak
megfelel vagyonnal bír vagy köztisztvisel, lelkész, akadémikus, tudor, oMeveles tanár, tigyvéd, mérnök, építész, hajóskapitány, gazdász,
gyógyszerész, vegyész, erdész, bányász, tanító,
sebfez, állatorvos, továbbá aki a felsbb mvészeti vagy más felsbb szakiskolát elvégezte v.
eskü alatt kihallgatott fél ellenfelét is kihallgat- a középiskolai záróvizsgát letette. Nem veheti
hatja és megesketheti. Lényegüeg ugyanígy van fel az esküdtek jegyzékébe (1. alább), aki nyereségszabályozva az E. mai sommás eljárásunkban is vágyból elkövetett bntett vagy vétség nüatt
(1893.XVIII. t.-c. 95—99 §-ai).
szabads^vesztésre volt elítélve, hivatalvesztésre
Eskdt,régi jogunkban : 1. a nemesi vmegyének vagy politikai jogai gjakorlatának felfüggesztéautonóm hivatalnoka a szolgabíró mellett. Erede- sére szóló ítélet hatálya alatt áll aki szabadságtileg a szolgabírónak az ítélkezésnél a nemesek vesztés-büntetését tölti vagy feltételes szabadsááltal választott ítélötársa volt. Már az 1444 X. gon van aki ellen bntett vagy fogházzal bünt.-c. elrendelte, hogy négy megbízható nemes,
tetend vétség miatt vizsgálat, közvetlen idézés,
mint birótárs választassák meg a vraegyei ítélö- ftárgyalás vagy vádaláhelyezés van elrendelve
széken a f6- és alispánnal és a négy szolgabíró val aki csdben van, gondnokság alá van helyezve,
való ítélkezés végett. Mátyás 1486-iki törvénye vagy testi vagy szellemi fogyatkozásai miatt es(Vin. t.-c.) szintén Uy irányban intézkedett és a küdt! kötelességeit teljesíteni nem képes. Nem
választottaknak felesketését is eh-endelte (ezért vehetk fel továbbá az esküdtek jegyzékébe a
esküdtek a. m. jurati nobUes, assessores, össze- miniszterek, a fiumei kormányzó, a fispán, a
vonva késbb jurassor). A XVI. sz.-tól kezdve a budapesti fpolgármester, az aktív bíró és ügyész,
vármegyei kormányzatnak és bíráskodásnak a a fegyveres ernek az 1889. VI. t.-c. 2. §-ában
szo^abiró mellett állandó közegeivó lesznek. 2. megjelölt, tényleges szolgálatban lev, vagy haviB. polgár tagja a városi tanácsnak (magistratus), díjas avagy ideiglenesen szabadságolt tagjai, a
amely a városi önkormányzatot gyakorolja. A rendrök, pénzügyrök, a napszámosok és szolvárosi tanács a városbiróból és rendszerint tizen- gák. Az esküdtek jegyzékébe felvehetk, de szolkét E. polgárból (jurati cíves) állott az E.-ek a gálatot teljesíteni nem tartoznak az országgybíróval egyidejleg egy évre választattak, az ítél- lés és a delegációk tagjai (az ülésszak tartamára),
kezésnél birótársak. E. a bnvádi eljárásban, 1. a lelkész, a fegyveres ernek ideiglenes tényleEsküdthiróság.
ges szolgálatra behívott tagja (a behívás tartaEsküdtbírák, 1. Esküdtbíróság.
mára), az orvos, a gyógyszerész (ha segéde niocs),
Esküdtbíróság (németül Schtmrgericht, Ge- a néptanító, a posta, távírda, vasút és gzhajó
schtQortiengericM, fr. (hur d'assises, ang. jury), üzemében alkalmazottak, aki 70. életévét betöltársas büntet<jbiróság. A közbiróságtól abban kü- tötte, aki abban az évben már esküdti szolgálatot
lönbözik, hogy az Ítéletet nem az állandó tisztet teljesített (a folyó és a következ évre).
visel szakbirák egj-edül, hanem velük együtt
Az esküdtek külön képesítése alatt azon feltéköd polgárbirákkal (esküdtekkel, 1. alább) egye- teleket értjük, melyek a jegyzékbe felvett esküdtemben hozzák meg. Az E. két tanácsból áll a tet az elintézés alatt lev búnper ellátására alkalszakbirák tanácsából és az esküdtek v padjából
massá teszik. Ezeket a kellékeket a bnvádi per(a szoros értelemben vett esküdtszékbl). A ftár- rendtartás 343. §-a határozza m^. Eszerint nem
:

:

:

:

:

;

:

m:
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járhat el mint esküdt akire nézve oly akadály
forog fenn, mely a szakbírót kizárná az ítélkezésbl; aki az ügyben tanú vagy szakértként
volt kihallgatva vagy mint ilyen a ftárgyalásra
meg van idézve aki az ügyben mint esküdt,
vádló, véd vagy mint a sértett fél képviselje
mködött aki az állam hivatalos nyelvét nem
érti aki testi vagy szellemi fogyatkozás, bnvádi eljárás folyamatban léte, csd vagy gondnokság miatt az esküdtek jegyzékébe nem lett
volna felvehet (1. fentebb) vagy akire nézve

megidézend helyettes esküdtekbl kiegészíttetik.
Azután az elnök kérdést intéz a felekhez ós a ma-

ezek a körülmények késbb állottak el.
Az ítél esküdtszék, mely 12 tagból áll, az es.
küdtek lajstromából alaklttatik meg. Ilyen lajstrom három készül: 1. Alaplajstrom. A közigazgatás helyhatósági közegei minden év május
havában összeállítják a területükön lakó azon
személyek névjegyzékét, kik az általános esküdti
képesítéssel bírnak. Ez az alaplajstrom két
példányban állíttatik ki ós a felszólamlás lehetvé tétele végett 15 napon át a hatóság hivatalos helyiségében közszemlére teend ki. A községekben készült lajstromokat a fszolgabíró, a
többieket a polgármester, illetve a kerületi elöljáró, a felszólamlásokkal és azokra teend netaláni észrevételeikkel együtt azon törvényszék
elnöjcéhez juttatják, melynél az E. szervezve van.
2.
lajstrom. A törvényszéknél az elnökbl,
egy bíróból és három bizalmi férfiúból álló bizottság megvizsgálja a felszólalásokat és észrevéte-

rülményei kívánják, az elnök elrendelheti, hogy
a 12 esküdtön felül még egy vagy két pótesküdt
alkalmazandó ezek a rendes esküdtek akadályoztatása esetében hivatvák mködni. A nem kifogásolt esküdtek közül sorshúzás útján állíttatik
össze az esküdtszék olyképen, hogy a felek annyit
utasíthatnak vissza, ahánnyal több név van az urnában 12-nél (illetve 13 vagy 14-nél). Ez az ú, n.
visszavetési jog, melyet a felek úgy gyakorolnak, hogy minden név kihúzása és felolvasása
után egyszer «elfogadom» vagy « visszautasí-

:

;

;

;

Em

lekot, helyesbíti az alaplajstromot és

ebbl

ki-

választja a következ évre szükséges számú esküdteket és helyettes esküdteket. 3. Szolgálati
lajstrom. Az évi lajstromból, minden eskdtszéki
ülésszak eltt 15, legfeljebb 30 nappal az elnökbl, két bíróból, a kir. ügyészség és az ügyvédi
kamara képviseljébl álló bizottság 30 esküdtet
és 10 helyettes esküdtet sorsol ki. Ez a szolgálati lajstrom, melybl azután az ítél esküdtszék
alakul.

Esküdthirósági eljárás. Az B. hatáskörét az

XXXIV. t.-c. 15. és 16. §-aí állapítják meg,
egyenként felsorolván azon bncselekményeket,
melyekre nézve a ftárgyalást E. eltt kell tartani, ilyenek pl. felségsértés, htlenség, lázadás,
gyilkosság, szándékos emberölés, rablás, gyújtogatás stb. és rendszerint a nyomtatvány útján elkövetett büntetend cselekmények. Az eljárás
egészében véve úgy folyik, mint a törvényszéki
ügyekben (1, Bnvádi eljárás), a következ eltérésekkel: Az elnöknek a ftárgyalást elkészít teendi közé tartozik az is, hogy a szolgálati lajstromba felvett 30 esküdtet megidézi,
a 10 helyettes esküdtet pedig arra hívja fel,
hogy netaláni szükség esetére az ülésszak tartama
alatt lehetleg lakásukon tartózkodjanak. A bírói
tanácsnak és a berendelt esküdteknek névjegyzékét a ftárgyalás eltt legalább 3 nappal közökii
1897.

kell a vádlottal, netaláni változásokról pedig a fértesíteni. A
tárgyalás megkezdése eltt kell

t

ftárgyaláson a vádlott személyes viszonyainak
megállapítása után a felek és képviselik jelenlétében, nyilvános ülésben megalakítják az esküdtszéket. Ez úgy történik, hogy elször megállapíttatik a megjelent esküdtek száma. Ha 26-nál kevesebb esküdt jelent meg, ez a szám a nyomban

gánfélhez (1.
esküdtekhez,

Bnvádi

eljárás), valamint az
forog-e fenn az esküdtek valamelyikére nézve oly akadály, mely
a külön képesítés hiánya miatt az ítélkezésbl kizárja. Ha

nem

t

annyian zarándok ki, hogy 24 esküdt sem marad
fenn, a megalakítást csak úgy lehet teljesíteni,
ha abba a vádló és a vádlott beleegyezik ellenkez esetben az esküdtek számát a helyettes es;

küdtekbl

ki kell egészíteni 24-re.

Ha

az ügy kö-

;

tom)) szóval, minden indokolás kizárásával nyilatkoznak. A fölös számú esküdtek felét a vádló,
felét a vádlott utasíthatja vissza, ha pedig a szám
páratlan a vádlott eggyel többet. Több vádlott
együttesen gyakorolhatja e jogot, de ha erre nézve
megállapodni nem tudnak, váltakozva nyilatkoznak. Amennyiben az esküdtszék 24-nól kevesebb
esküdtbl alakíttatnék (ami a fentiek szerint csak
a felek beleegyezésével történhetik), ez természetesen a visszavetési jog megfelel korlátozásával
jár. Ha az eljárás folyamán egy vagy több esküdtet a szolgálat alól fel kell menteni, helyükbe
a pótesküdtek lépnek ha pedig az elnök pótesküdteket nem alkalmazott, vagy az alkalmazottak nem elegendk, a helyettes esküdtek lajstromából a sorsolás nyomban folytatandó és csak
azok a helyettesek idéztetnek meg, kiket a felek
nem utasítottak vissza. Ha visszautasítási jogukat már elbb kimerítették, visszavetésnek természetesen nincs többé helye. Ily kiegészítés esetében a ftárgyalást elölrl kell kezdeni. A megalakulás után az esküdtek esküt (fogadalmat)
tesznek. A ftárgyalás további folyamában nincs
lényeges eltérés a rendes eljárástól egészen ad:

;

dig,

míg

az esküdtekhez intézend kérdések meg-

állapítására kerül a sor. A kérdezés célja : határozatot (verdictiimot) nyerni arra nézve, hogy
fenforog-e a vádba helyezett bncselekmény és
hogy azt a vádlott követte-e el. Az esküdtek döntik el mind a tény-, mind a jogkérdést (bnös-e ?).

A

kérdezés nálunk úgy megy végbe, hogy a vádhozza javaslatba a kérdéseket s a tervezethez
hozzászólhat a vádlott, védje és minden esküdt,
kik módosítást és új kérdéseket is indítványozhatnak. A kérdéseket úgy kell feltenni, hogy
azokra csupán (ügeno vagy «nem)) szóval lehessen felelni; az esküdteknek azonban jogukban
áll, a kéidésnek valamely tüzetesen megjelölt részére igennel, más részére nemmel szavazni. Három féle kérdés van 1. fkérdés, mely a bnösségre irányul 2. kisegít (eventuális) fkérdés
vagy fkérdések, melyeknek célja azon esetre,
ha az esküdtek válasza a fökérdésre «nem))-re
szólna, a vádlottnak valamely enyhébb minség
ló

:

;

:

—
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bnösségét megállapítani
mellékkérdés, mely a büntetendséget fokozó
vagy csökkent ténykörülmények megállapítását
célozza. A kisegít fökérdésre az esküdtek csak akkor válaszolnak, ha a fökérdésre «nem»-mel feleltek, a mellékkérdésre csak akkor, ha a fóvagy kisegít fökérdést «igen»-nel oldották meg.
Ha a ftárgyaláson az tnnék M, hogy a vádlott
a vádba helyezett tetten kívül, még mást is követett el, erre szintén külön f-, esetleg kisegít
és mellékkérdést kell feltenni ha pedig a ftárgyaláson arra nézve merülnek fel jelenségek,
hogy a vádlott cselekménye súlyosabb minsítés
alá esik, mint amilyenre a vád iránynl, ez is fkérdés tárgyává teend, mely esetben a súlyosabb kérdést a vádbeU kérdés elé kell tenni. Mindez
azonban csak a vádlott beleegyezésével történhetettben való esetleges
3.

;

tik

ugyanazon ftárgyalás folyamán máskülönel keU különíteni, illetleg a ftár;

ben az ügyet

elnapolni. A kérdések megállapítása után
következnek a felek perbeszédei a bnösség tárgyában; ezek folytán a bíróság a kérdéseket
még mindig módosíthatja, kiegészítheti és újabb

gy alást

kérdéseket tehet fel. Majd az elnök útmutatást
(résumé) ad az esküdteloiek feladatukról és az
ügy jogi részérl, anélkül azonban, hogy a bizonyítás eredményérl, vagy a bizonyítékok mérlegelésérl véleményt mondhatna. Fejtegetéseinek
jogi részét a felek bármelyikének kívánságára
fel kell venni a jegyzkönyvbe. Azután az esküdtek visszavonulnak tanácstermükbe, melyet határozatuk meghozatala eltt el nem hagyhatnak,
s addig az elnök írásbeli engedelme nélkül, bírság, st elzárás terhe mellett, másokkal nem
érintkezhetnek. A korelnök vezetése alatt megválasztják fnöküket, aki a tanácskozást vezeti.
Az esküdtek többségének kívánságára a ftárgyalás elnöke, újra megnyitandó ülésben, a felek
jelenlétében, bvebb felvilágosítást ad egyes jogi
kérdésekrl a felek valamelyikének kívánságára
;

ezt a fejtegetést is

jegyzkönyvbe

kell venni.

Az

esküdtek még ekkor is indítványozhatják a kérdések módosítását, kiegészítését és új kérdés feltevését. Azután folytatják a tanácskozást. A kérdések a feltett sorrendben kerülnek szavazás alá
és az esküdtok. kisorsolásuk sorrendjében, bármelyik esküdt kívánságára titkosan, szavaznak.
Á szavazás eredménye és aránya, a fnök aláírásával a kérdések mellé jegyzend. Az esküdteknek a bnösséget, a súlyosabb büntetendséget
és — a Curia 86. sz. döntvénye szerint — a beszámlthatóságot megállapító, külön kérdés alapján
hozott határozatához legalább 8 igenl szavazat
szükséges, minden más esetben egyszer szótöbbség dönt. Azok az esküdtok, akik a bnösség kérdésére «nem»-mel szavaztak, a további kérdéseknél a szavazástól tartózkodhatnak és szavazatuk a vádlottra nézve kedvezbb szavazatokho^i számítandó. Azmtán az esküdtek visszatérnek a tárgyaló terembe s a tárgj'alás újból megnyittatván, fnökük a vádlott távollétében felolvassa a kérdéseket és a reájuk vonatkozó határozatokat. A bnösséget vagy súlyosabb büntetendséget megállapító határozatnál meg kell
mondania, hogy az ahétnél több» szavazattal hozatott ; más módon nem szabad a szavazatarányt

—
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kedvez határozat szavíizatarái
egyáltalában nem szabad közölni,
felolvasott határozatot az E. elnöke és jegyzC.
aláírják. Most következik az esetleges helyes
bíiö eljárás. Ha ugyanis a bíróság azt találja,
hogy az esküdtek határozata alakilag nem szabályszer, vagy lényegileg homályos, hézagos
vagy önmagának ellenmondó, vagy ha egyes esküdtek azt állítják, hogy a kihirdetett határozat
nem
a bíróság a kérdések megváltoztatása
vagy kiegészítése mellett, vagy enélkül is felhívhatja az esküdteket, hogy ily irányban határozzanak. Ez az eljárás ismételhet mindaddig, amíg
ítélet nem hozatott, s ha az esküdtek ragaszkodnak a homályosnak, hézagosnak vagy ellenmondónak talált határozatukhoz, az ügyet a következ ülésszakra kell utasítani. A bíróság egyhangú határozatával a marasztaló rerdictum felfüggesztése is elrendelhet, ha az esküdtek lényegiig a vádlott sérelmére tévedtek. Ennek
3sak hivatalból van helye. Ilyenkor az ügy a következ ülésszakban, sürgsség esetén a folyó
ülésszak végén tárgyalandó. Az új határozat alapján a bíróság tartozik ítéletet hozni, de nem alkalmazhat súlyosabb büntetést, mint amilyen a
korábbi határozat alapján kiszabható lett volna.
ítélet. Ha az esküdtek a vádlottat nem találták
bnösnek, vagy kizárták a beszámíthatóságot, a
bíróság a vádlottat ítélettel azonnal felmenti.
nösségre szóló határozat esetén a felek nyilatkoznak a büntetés kérdésében, a sértett pedig magánjogi igényei tárgyában. A határozat bels kellékei ugyanazok, mint a szakbirósági ítéletéi, vagyis
az esküdtek csak a ftárgyaláson elfordult bizonyítékok alapján dönthetnek, de bizonyítási szabályokhoz kötve nincsenek. Ez az ú. n. conviction
intimé, melyet némelyek tévesen úgy fognak fel,
mintha az esküdtek nem volnának a törvényhez
kötve. Azután a bíróság marasztaló ítéletet hoz,
mely az esküdtek határozatára támaszkodik és
kimondja a büntetést. Az ítélet ellen csak semmimegjelölni, a

pedig

h

:

B-

ségi

panasznak

(1.

o.)

Az esküdthiróság

van

helye.

története-

Hogy az

ítélkezés-

ben hivatásos tisztviselk mellett nem szakemberek is közremködnek, minden nép régi jogában
elfordul. A mai esküdtszék eredetét azonban
Angliában kell keresnünk, ahová a normannok
vitték be. Ott a jogszolgáltatás egész területén
kifejldött és még ma is nemcsak a büntet, hanem a polgári eljárásban is mködik. Angliából
került a francia forradalmi törvényhozás útján
(1790—1791) a kontinensre. Itt azonban csak a
bünteteljárás terén nyert alkalmazást, de nevezetes eltérésekkel. Az angol vádjury (grand jury)
egy sikertelen kísérlet után mellztetett s az ügynek az ítél esküdtszék elé utalása a ftörvényszék
egyik tanácsára bízatott. A francia törvényhozás
1808. a Code d'instruction crirainelle-ben adta
meg az intézménynek mai alakját. Az angol és a
francia eljárás közötti legnevezetesebb különbség
az, hogy amott a marasztaló verdictumnak egyhangimak kell lennie, míg Franciaországban a
hogy a francia rendrelatív többség elegend
szer mereven elválasztja a ténykérdést a jogkérdéstl hogy végül a francia esküdteknek joguk
van enyhít körülményeket (circonstances atté;

;
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végzdik. Az E. szövege ezenfölül fogadalmat fogmagában a hivatali teendk pontos és lelküskülönbségek, nevezetesen a francia vádhatóság- meretes elvégzésére. A régi törvényeinkben megnak és az elnöknek biztosított túlsúly, a két eljá- szabott B.-nak inkább egyházi eskü jellege volt,
rás közötti alapelv általános eltéréseiben találja amennyiben az eskütevö az Istenre, a szz Mámagyarázatát.
riára és minden Szentekre hivatkozással tett fogaAz 1848. év politikai mozgalmai majdnem az dalmat, az újabban megállapított B. (6451/1898
összes kontinentális államokban a francia mintára M. B. bírói ügyv. szab. 25. §.) az Istenre való hiszervezett esküdtszók behozatalára vezettek. A for- vatkozást megtartotta, de felvett abba egy homoradalmak leverésével azután több állam (pl. Ausz- giális részt, mely a régibb eskümintákban nem fogti'ia) megszüntette ez intézményt. Magyarorszá- laltatott és mely hséget fogadó császári és aposgon az 1843-iki büntetöjavaslatokat kidolgozó bi- toli királyi Felségéhez, uralkodóházához, valamint
zottság kisebbsége, élén Deák Ferenccel, az or- a magyar korona országainak alkotmányához.
Esküszegés, esküvel ersített ígéret megszeszág viszonyainak megfelel különszer E. szervezését indítványozta. A szervezet közigazgatási gése. Ettl különbözik a hamis eskü (1. o.). Büntealapja a vármegye lett volna, melynek közgy- tjogi jelentséggel csak az utóbbi bír.
Eskütársak lat. (conjuratores, consacramentalése választotta volna óvenkint az esküdteket.
Bsküdti általános képességgel birt volna a megye les). A régi perjogban azok az egyének voltak az
minden állandó férfllakosa, ha 24. életévét betöl- E., kiknek a társaságában kellett a megttélt esküt
tötte és 100 forint évi jövedelme van. Az 1843-iki letenni. A fél oly egyéneket kereshetett
és
munkálatok tudvalevleg nem emelkedtek tör- állíthatott maga mellé, kik nem tudomásuk alapvényerre. Az 1848. XVIII. t.-c. (sajtótörvény) a ján esküsznek, hanem megesküsznek csak azért,
sajtóügyeket E. hatáskörébe utalta, a miniszté- mert bíznak a peres fél becsületességében s vitás
az esküre
riumra bizván annak szervezését. Deák Ferenc, ügyének igazságosságában. Ez a hit
mint igazságügyminiszter, bocsátott is ki egy kötelezett egyénnek szavahihetsége és becsülekésztette ket arra, hogy az
erre vonatkozó rendeletet, a közbejött országos tes volta felöl
is. A peres fél
események azonban nem engedték meg az intéz- illetvel egyszerre megesküdtek
mény életbeléptetését. Az alkotmány helyreállí- rendszerint vele hasom-end E.-kal esküdött netása után Horváth Boldizsár megvalósította a mesek közti perekben csakis birtokos nemes lehenuantes) megállapítani, ami a büntetés lefokozását vonja maga után. A két eljárás közötti egyéb

lal

—

—

k

;

sajtóesküdtszéket az 1867. máj. 17. kiadott ren- tett eskütárs. ügy az esküre kötelezettnek, valadelettel, melyhez utóbb több kiegészítö rendelet mint az eskütársainak hitelét rendi állása szabta
járult. Az 188'Mki (Csemegi-féle) bnvádi eljárási meg s így a kereset tárgyának értékéhez képest
javaslat mellzte az általános B.-ot és csak a sajtó- több V. kevesebb eskütárs kellett aszerint, hogy
juryt tartotta fenn, épúgy az 1889-iki (Fabiny- mily rendi állásban van az esküv és az eskütárs.
féle) munkálat. Szilágyi Dezs igazságügyminisz- Az E. még a XVII. sz.-ban is szerepehiek s
tersége alatt e javaslatok átdolgozás alá kerültek valószínleg e század elmultával mentek ki a szos ebbl lett az 1896. XXXIII. t.-c. (Bünv. perrend- kásból.
tisztító-eskünél azonban még az 1729.
tartás), mely általában megvalósította az intéz- XXVII. t.-c. általános intézkedésénél fogva alkalményt (1. fentebb) s ezzel 1900 jan. 1. véget ért mazhatók voltak s bizonyos az, hogy még a VUI.
sz.-ban is volt a tisztító eskünél szerepük. V. ö.
a külön sajtóesküdtszéki bíráskodás.

A

X

Esküdtbirósági eljárás,

1.

Esküdtbíróság.

Esküdtek biztosítása. Csak Németország

és

Szlemenics Pál, Az B.-ról; Hajnik,
eskü és az elzetes bizonyítás stb.; u.

A perdönt
A magy.

a.,

Franciaország egyes vidékein szokás, hogy kisebb bírósági szervezet stb. (1899) Kovachich M. A.,
egyletek keretén belül megtérítik a tagoknak Formuláé solennes styli.
azon keresetveszteséget, melyet azáltal szenvedEsküv, 1. Esketés.
nek, hogy mint esküdtek vagy pótesküdtek esEsla, 250 km. hosszú mellékfolyója a Duerónak
küdtszéki tárgyalásra be vannak híva. L. Eskiidt- León és Zamora spanyol tartományban a Picos
de Buropa-ban ered, a Kantabriai hegyekben.
hiróság.
Felveszi a Curuenát, Toriót, a Ceát, Orbígöt és
Esküdtszék, 1. Esküdtbíróság.
Terát a Ricobayoi híres antik hídon alul medre
Esküdtszéki eljárás, 1. Esküdtbiróság.
szk és folyása gyors lesz és így éri el a Duerót.
Esküforma, 1. Eskümirúa.
Esküll, kisk. Bihar vm. élesdi j.-ban, (i9io) A környék öntözése céljából öntöz csatornákon
732 oláh ós magyar lak., u. p. és u. t. Élesd. L. vezetik le vizének egy részét.
Esiava, Miguel Hilarion, don, spanyol zenemég Kis- és Nagyesküllö.
Esküminta, szövege annak az eskünek, melyet szerz, szül. a navarrai Burlada-ban 1807 okt. 21.,
a peres félnek, tanúnak vagy a szakértnek a bíró megh. Madridban 1878 júl. 23. OssuHai, sevillai
megállapítása szerint vagy a szabályok szövegé- székesegyházi, s végre udvari karnagy lett.
hez képest a per eldöntése vagy a vallomás vagy Szerzett II solitario, La tregua di Tolemaide
vélemény megersítése végett bizonyos formák és Pedro el Cruel c. operákat és számtalan egyközt (állva, kezét szívére téve) le kell tennie. Más- házi zenemvet elemi zenetant Metodo de solrészt szövege annak a hivatali eskünek, amelyet feo 1846 Bscuela dearmonia y composición 1861
az állami vagy más köztisztviselk szolgálatuk szerkesztette a Qaceta musical de Madrid-ot
megkezdésekor és bizonyos állásra kinevezteté- 1855—56 gyjteményei a legérdemesebbek Musük alkalmával tesznek. Az B. az esküttevö nevé- seo organieo espanol (orgonára), és a 10 félvel (Én N. N. esküszöm stb.) kezddik és rendsze- kötetben XVI— XIX. sz. spanyol szerzket meg;

;

;

;

:

;

;

rint «Isten

engem úgy

segéljen» kijelentésével

örökít Lira sacro-hispana 1869.

:

Es
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Eslohe

Eslohe, klimatikus gyógyhely és falu az arnsbergi porosz kerület Meschede járásában, a sauerlandi hegységben, vashámorral, konzervgyártással és tejgazdasággal, (1910) 2520 lak.
Esmalta clara, email á jour, 1. Zománc.

Rhöne) 1770., megh. Fondi közelében 1811 jún.
25. Egy ideig a rendrminisztérium cenzuraosztáiyának élén állott, de politikai üzelmek szám-

F

Mvet^re juttatták.
mvei a folyamatos, de
kevéssé eredeti La navigation (1806) c. tanköltemény s a Ferdinánd Cortez c. operaszöveg, me-

Esmann, Gustav, dán író, szül. Kopenhágában
1860 aug. 17., megh. 1904 szept. 4. Kopenhágában lyet Spontini zenésített meg.
Esmeralda (spany.) a. m. smaragd jelenti
szeretjének, egy orvostanhallgatónönek kezétól.
Els novellakötete, mellyel föltnést keltett, a továbbá a spanyolok egyik élénk mozdulatú tái-sas
Gammel Gaeld (1885). Drámáiban eredeti humor- táncát.
Esmeraldas, Ecuador délamerikai köztársaság
ral és tiszta, higgadt szatírával gúnyolja a nagyvárosi élet ürességét, fölületességét és romlottsá- 16 provinciájának egyike ÉNy.-on, a Csendesgát. Nevezetesek I Steftelsen (1886) I Pro^'insen óceán mellett, Colombia határszélén. Területe
(1890) Den kjaere Famiüe (1892); Den store Mas- mmtegy 14,000 km^, lakossága 14,600 (ebbl 2000
fehér, 10,000- nél több települt indiánus és néger s
kerade (1895) Det gamle Hjem (1899) stb.
E^muraldait (ásv.),szénf ekete, opálkülsejü amorf 2000 cayapa-indiánus az serdkben). Fvárosa
tömegek, sokféle tisztátalansággal fertzve kép- E., a Rio de E. torkolata közelében szegényes kilete Fe,0g-f4H,0. Nevada (Amerika).
köthely, 3—4000 lak.
Es-moll (ol. mi be moüe minre; franc, wt
Elsmarch, 1. Erwin von, német higiénikus, E.
2. els házasságából származó fla, szül. Kiéi- bétnol mineur ; ang. Eflat minor). Mint hangfaj
ben 1855 márc. 12. 1885-ben a berlini egy. egész- es f ges asb cesd. Eljegyzése 6 b, nünt akkord
;

;

:

;

;

;

;

;

tanársegédje és a higiénikus
1890. az egyetemen az egészségtan
magántanára lett s átvette az egészségügyi intézet vezetését. 1891.rendki'\tlli tanár és az egészségtani laboratórium igazgatója Königsbergben,
ahol 1897. rendes tanárnak nevezték ki. 1899-ben
a göttingeni egyetemre hívták meg. B. hozzájárult a bakteriológiai vizsgálatok technikájának
fejlesztéséhez és a ferttlenítés tökéletesbitéséhez. A falak kenyérrel való ledörzsölését is
írta
le. Irodalmi dolgozatai a bakteriológia és higiénia körébe vágnak.
2. E., Fried)ich von, német kirurgus, szül. Tönségtani

intézet

múzeum re,

nigben 1823 jan. 9., megh. Kiéiben 1908 febr. 23.
Kiéiben 1846. asszisztens, 1849. magántanár, 1854.
a sebészeti klinika igazgatója, 1857 rendes tanár
és kórházi igazgató lett. B. több háborúban vett
részt, mint katonaorvos, nevezetesen 1870. mint
tábornok-orvos
organizálta a német hadseregben az els segélynyújtás rendszerét, így lett
eszmei megalapítója az önkéntes mentóegyesületeknek. Világhír és korszakot alkotó találmánya
vértelenítési eljárása, melynek segítségével az
operálásoknál a sok vérveszteség elesik. Sok sebészetbe vágó irodalmi munkát írt, 3 4 kötetes
sebészeti tankönyvei 5
6 kiadást értek. Az els
segélynjTijtásra vonatkozó könyvét 23 nyelvre
fordították le, a hadi sebészetre vonatkozó munkái
szintén bejárták a világot. 1872-ben nsült másod-

—

—

I.

:

riette schleswigholsteini

is meglátogatta ós az els segélynyújtásról eladást tartott.
Esmarch-iéle pólya, 1. Pólya.
Esmarkit (isv.) névvel illetik egyrészt a kevéssé mállott (kevés vizet tartalmazó) kordieritet
és a Brakke termhelyen (Norvégia) elforduló

anortitot.

És mégis mozog,

1.

Esménard

esaménár),

(ejtad:

francia költ. szül.

Eppur

h.

Esocidae

(áiiaD.aNyilthólj^agú Csontoshalak
(Physostomi) egyik családja. Ide csupán egy nem,
a Csukák neme tartozik, meljniek 7 faja ismeretes. Hazánkban a közönséges csuka il. 0.) él, a
többi fajok a mérsékelt öv édesvizeit lakják.
Esox (áuat), 1. Csuka.
Es, a légköri csapadék cseppfolyós alakja (1.
Csapadék). Erssége szerint van szitáló, szemerg, cseperészó, zuhogó, szakadó, zápores és
felhszakadás. Terjedelmét tekint^'e van helyi és
országos es. Mint fontos éghajlati elem, melynek
jelentségét növény fejldési és vízrajzi szempontból általánosan elismerik, az es rendes meteorológiai megfigyelés tárgya. A mérésére vonatkozó eljárást 1. Esömér. Az es különbözen szük el a föld felszínén, st kis távolságban is lehetnek jelentékeny eltérések. Ennek okát a földrajzi fekvésben találni, és azon tényezk köziU,

melyek az es eloszlását befolyásolják, els sorban felemlítendk a hegyek. Nem tekintve azt
a tapasztalati ténj^, hogy a magasabban fekv
helyeken az esmennyiség is nagyobb (de csak
bizonyos határig, mely alkalmasint 2000 m.-rel
kezddik), a hegyeknek még különös szerepük
van az es keletkezésénél. Ha ugyanis a leveg
hegjTiek áramlik és a hegy gerincén átmenni
kényszerül, kisebb

nyomás

alá jut, kitágul, mi-

lehl és páramennyiségének egy részét leHen- csapja. Minden klímában, st a vízszegény siva-

Vilmos német császár unokahugát
hercegnt vévén feleségül. 80. születésnapja alkalmával szülvárosa
még életében szobrot emelt nagyérdem szülöttje
számára. Sok kitüntetés érte, 1887. nemességet,
titkos tanácsosságot kapott. 1897-ben Budapestet
ízben,

es ges

si muove.
Joseph Alplumse,
Pélissanneban (Bouches-du-

által

vidékén is az es ott nagj'obb, ahol
is vannak. Nevezetesen a hegyek azon
oldalai bvelkednek mindig esben, melyek a
nedves levegt viv szelekkel szemben feküsznek. Európában a páradús leveg nyugatról, az
Atlanti-tenger fell jön, azért a njmgati szél az
észak-déli irányban húzódó hegj'gerincek nyugotí
lejtire (ess oldal) sok est rak le, míg a túlsó
oldal (esámyék) rendesen vízszegény. Erre igen
szép példa a norvég és skót hegyes partvidék,
hol a hegyek njugati oldalai mind igen essek.
Nálunk a Magas-Tátrától nyugatra fekv Árvaváralján évenkint az es 280 mm.-rel nagyobb,
mint a Tátra keleti oldalán nála 130 m.-rel magasabban fekv Késmárkon, ami szintén azon körül-

tagok

hegyek

—

Es
menyre vezethet

vissza,
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—

—

folytonos görbe vonalakkal
izohiétákkal
összekötik, nem ritkán pedig egyes területek
sraffozása által is, mely módszernél a sraffok
srsége az esömennyiséghez alkalmazkodik. Az
ilyen eszési térképnek
hogy pontosan megmegfigyel hálózatszerkeszthet legyen

—

— sr

A következkben röviden vázoljuk

esnek a földgömbön

való eloszlását. Közép-

Európában a mérsékelt

szárazföldi éghajlat nyil-

az

vánul az es eloszlásában mentl jobban hatolunk
a szárazföldbe, annál jelentékenyebbek a tavaszi
és nyári esk, míg a téli és szi lecsapódások
csökkennek. A nyári esmaximum Közép-Európában élesen felismerhet és május, június, július
és augusztus hónapokra az évi esmennyiségnek
több mint 4070 -a J"*- (^ magyar korona országainak esviszonyait 1. Csapadék alatt.) Aiisztriára
és tartományaira Sonklar az évi közepes esmenynyiséget következ közelít értékekben állapítja
meg Csehország 64, Morvaország és Szilézia 64,
:

:

Galícia és Bukovina 73, Fels- és Alsó-Ausztria
83, Salzburg 115, Stájerország 93, Karinthia 107,
Tirol 115, Krajna, Görz és Isztria 137, Dalmácia

92 centiméter. Aránylag sok es van az Alpokban,
Krajna egyes területein 200 cm.-re is rúg, legkevesebb a cseh medencében és a Morva alsó völgyében. A Kattarói-öböltöl északra fekv Crkvice
Európa legessebb pontja 456 cm.-rel. Németországban (Van Bebber szerint) legnagyobb az es
a Voges hegységben és a Fekete-erdben (felmegy
138—154 cm.-re), legkisebb pedig Meeklenburgban ós a Rajna völgyében. Franciaországban az
szi esk az uralkodók, Normandia és, a Bretagne átmenetet alkot a téli esk felé. Átlagban
tesz az esmennyiség 60—80 cm.-t, legnagyobb
pedig a Rhone völgyében 128 cm., és a pirenei
hegység Ny.-i lejtin 120 200 cm. Az angol szigeteken igen na gyök az eltérések ÉNy.-i Angliában és Ny.-i Skóciában vannak Európa legessebb
tájai, a cumberlandi tavak mellett az évi es 360
cm.-re emelkedik, de a brit-szigetek belsejében az
es jóval kisebb, így Londonban csak 61 cm. Angliában különben az es javarésze a téli idbe esik. Dániában a közepes évi est 60, Svédországban 57
cm.-re becsülik utóbbi helyen északi irányban az
es folytonos csökkenése tapasztalható. Igen különösek Norvégia esviszonyai, nyugatipartvidéke
esben gazdag, belseje pedig szegény (Bergenben
esik évenkint 172 cm., ellenben Krisztiániában
csak 58 cm.), ami a tengeri szelek említett hatásával függ össze. Itt is mutatkozik csökkenés
észak felé. A Földközi-tengert környez országok (szubtrópusi öv) közös vonása az esöszegény
nyár és az esdús többi 3 évszak. Észak felé
az ellentét mindjobban elenyészik, amennyiben
minden évszaknak egyaránt jut az esbl, de
déli irányban a téli eszések válnak túlnyomóvá.
Pischer szerint fKlima der Mittelmeerlánder) a
nyári szárazság tart Alexandriában március végétl október közepéig (8 hó), Palesztinában április

—

;

;

Es

hogy hazánkban nyu- vány-tenger vidékén pedig 2 hónapig. A szubtrópusi öv néhány helyének évi esömennyisége
Tarifa 62, Gibraltár 74, Sevilla 44, Salamanca

gati szél mellett gyakoribb az es (Weszelovszky).
Az es eloszlását rajzban úgy szokás ábrázolni,
hogy az egyenl esmennyiséggel biró helyeket

tal kell birnia.

—

27, Saragossa 36, Barcelona 44,Lissabon 75, Portó
143, Alger 72, Palermo 60, Nápoly 83, Firenze

92, Torino 82, Velence 81, Zára 76, Korfu 132,
Athén 39, Tiflisz 49 cm.
szubtrópusi vidéket, melyet téli eszések jel-

A

lemeznek, a trópusoktól vízszegóny, sivatagszerft
vidék választja el a szaharai, líbiai ós arábiai
síkság. (Alexandriában az évi esömennyisóg még
215 mm., Kairóban és Szuezben alig 30 mm.) A
trópusok ama részén, mely az egyenlítt északról és délrl közvetlenül határolja, az ú. n. szélcsend öfé-ben az esviszonyokban nagy szabályszerség mutatkozik. Ott az egész éven át esik
és átlag naponként 9 óra hosszat. Az ersen felmelegített és párákban igen gazdag leveg a fels
regiókban lehlvén, az esnek igen dús forrásává lesz. A szélcsend övétl a térít körök felé terjed trópusokban az eszés a Nap legmagasabb
állásával esik egybe. Ott minden helynek évente
2 külön ess évszak
jut, tavaszesidö
szal és sszel. A trópusi esk természetérl eltérk a nézetek lehetséges, hogy apróbb ciklonok
fellépése okozza az est, de valóbbszinü,
hogy itt a zivatarképzdés egy sajátos neme fordul el, mely kis légnyomási különbségek mellett
nagy területen mutatkozik, ha igen nedves és
meleg leveg a magasba száll. Ez utóbbi véleményt támogatja az a tény, hogy a trópusok naponkint ismétld ers zivatarai csak a passzát
:

—

sr

—

;

elálltával jelentkeznek, midn tehát az általános
légkeringés többé zavarólag nem hat. Egyébként
a trópusi esk a talaj alakulásához és a víz meg
a szárazföld eloszlásához képest sokféleképen módosulnak.
Észak-Amerika keleti részében a sark- ós térítkor között nyári esk uralkodnak, a Sziklahegység nyugoti oldalán már a téli lecsapódások
vannak túlsúlyban a kett között átmenetet alkot
a Caskade-hegy keleti oldala és a Sierra-Nevada.
Legnagyobbak az esk a Golf öböl körül, onnan
észak és nyugat felé folyton csökkennek, a Csendes-óceánnal határos földrészek már nagyobbára
szárazak. Floridában az évi esömennyiség 140
cm., a 100. délkörön marosak 50 cm. Mexikóban
a tél száraz és nyáron trópusi esk uralkodnak,
a fensikok esben szkölködnek. Közép- ós DélAmerika az egyenlít körüli részében a trópusokat jellemz 2 ess idszakot különböztetni meg.
Dél-Amerika keleti oldalán nyitva áll a passzátnak és eszós tekintetében is annak a hatása
alatt áll. A Kordillerák ugyanis a nyugati parton
húzódnak és a párás passzát apró dombokon átmenve, a Kordillerák magas gerincéhez érkezik
eszést okoz. (Az évi es Mexikóban 63,
és ott
;

b

Córdobában 287, Guatemalában 146, Panamában
170,

Habanában

118, Porto-Ricóban 148, Santa-

Cruzban 113, Asuncionban 208, Buenos Ayresben
87, Monté videóban 111, Villa- Argentínában 27,
Valparaisóban 34, Santiagóban 36 cm.) A nyugatindiai szigeteken aug., szept. és okt. hónapokban

sr depressziók útja vezet

át.

Ausztráliában az

végétl októberig (6—7 hó), Szíriában 41/2 hó- es a partoktól befelé csökken, legtöbbet esik az
napig, Kis-Ázsiában és Görögországban 4, a Már- északi ós északkeleti parton, a földrész belseje

—

Es
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azonban vlzszegény. Victoriában esik 80—100
cm., Mraray völgyében 40—50 cm., a 30. széles,
kör körül 15—20 cm. A keleti partvidéken gyakoriak az áradások, mert igen jelentékeny esk
aránylag rövid idben nem tartoznak ott a ritkaságok közé. így Port-Tacksonban 1844 okt. 15-én
22Vs órában 520 mm.-nyi es esett nagy zivatar
kiséretében. Dél-Afrikát a délkeleti passzát
okozta esk jellemzik keleti részén és belsejében nyári esk vannak, csak a nyugati szélén van
téli es. Az es mennyisége különben nyugatról
kelet felé fogy. Oroszországban, nyugati Szibériában és északkeleti Ázsiában az es idbeli
eloszlása igen egj'öntetü. Ezen óriási területen
a nyári lecsapódások az m*alkodók. Az igazi szárazföldi éghajlat nyilvánulása az, hogy a szárazfold felé mélyebben hatolva, a nyári es folyton n.
így a Keleti-tenger tartományaiban a nyári B. az
egész évi csapadéknak 33" 'o-a,Közép-Oroszországban már 39o/o-a, az Uraiban 3"/o-a. Térbeli eloszlásra nézve legtöbb esik Dél-Oroszországban
(Mingrélia, Kutais 150 cm.), a keleti tartomá;

nyokban 50—60 cm., Közép-Oroszországban 40—
50 cm. Keleti és délkeleti irányban egészben
csökkenés tapasztalható. El-Indiában a nyári hónapokra jut az es legnagyobb része (monszunes),

déU csúcsán már május végén indul meg, a,tengerpart mentén gyorsan elre nyomul és Bombayban június els, Kalkuttában pedig második

A szárazföld belsejében az
E. elrenyomulása nem oly szabályos, mint a parttavidéken, néha igen soká várat magára, de
ha egyszer megkezddött,
pasztalás szerint
betében tapasztalható.

—

—

—

Esömérö

megsznik s helyébe lép a hó, de a leveg csekély páratartalmánál fogva ez is igen kis menynyiségre száll le.
Esárnyék,

1.

Es.

Escsinálás. Elterjedt néphiedelem, hogy az
elemek istenségeit, szellemeit bizonyos szertartásokkal ki lehet engesztehii, s ennek folytán tlük
oly idjárást lehet nyerni, amilyent az ember kivan. E hiedelem fleg oly népek körében fejldött
ki, melyek változékony égalj alatt laknak. Ez okból az Egyenlít nagyobb pusztaságain kívül az
altáji nép faj shazájában, Közép-Ázsia rengeteg
pusztáin alakult ki legjobban az es-, illetve az idcsinálás. Mint legújabb kutatások bizonyítják, e
nép körébl terjedt el az úgynevezett esök használata, amely aztán egész Ázsiában elterjedt. Miaz E.-sal.
nálunk is szoros összeköttetésben áll a
Magyar néphiedelem szerint folyóvízbe v. kútba
nem szabad követ dobni, mert zivatar támad. A
garabonciás-áiékon kívül, mely rokon az oláh Sohmanár-vah a boszorkányok is szoktak est támasztani, amint boszorkánypereinkbl kitnik.
Szárazság idejében Eománia fvárosában a «Szt.
Demeter körülhordási ceremóniá»-ját szokták tartani. Ennek népi formája az ú. n. pápáluga vagy
pápáruda. Fiatal leányok levélkoszorukkal födik
be magukat teljesen és házról-házra járnak táncolni és est kérni. Egy idsebb küép közülök és
egyhangú, de gyors dallammal énekelt versekben
esért fohászkodik, mialatt társni összefogódzva
táncolnak, ugrálnak. Hasonló a szerbeknél a Dó-

k

dola-ünnep.

Es

erny, 1. Ereszkedö-ernyö.
Esía (növ.), 1. Pithecolobium.
akkor megvan a hajlam a folytat<3dására. Október
Esfák, bizonyos módon esszer folyadékot
közepe táján a monszunes már rendesen szünben van. A legnagyobb esömennyiségre buk- állítólag v. valóban is választanak ki. A régi monkanunk a West-Ghatsban, Maiakká és Tenasse- dák és mesék szerint földünk egyes részein olyan
rim nyugati oldalán, továbbá a Khassia hegység fák tenyésznek, amelyek a felhkbl vizet szívdéli lejtjén. Utóbbi helyen, Cherapunjiban ta- nak magukba és ezt azután cseppekben bségben
lálták az eddig ismert legnagyobb esmennyisó- lehullatják. A tudományos megfigyelések szerint
get; ott 1861-ben volt az évi összeg 22,990 mm., rendes körülmények között a növényekbl a femelybl júliusra 9300 nun. jutott egy napon mért lesleges víz párolgás folytán távozik el. Meleg és
legnagyobb es (1877 jún. 14-ón) volt 1036 nmi. vízzel bvelked talajból a gyökerek bven veszKülönben akkora esk, mint a mennyi nálunk nek fel vizet, amelyet a levelek a páratelt leveegész éven át esik (50 cm.) ott 24 órán belül sem gben nem párologtathatnak el, hanem a könyszokatlanok. Néhány hely évi átlagos E.-mennyi- nyezés nyomása folytán a víz cseppfolyós alaksége Kalkutta 167, Madras 123, Mangalore 342, ban válik ki
guttacio (csepegés). Ez a csepeColombo 224, Bombay 188, Delhi 70, Lahore 55, gés bármily jelentékeny is, meg se közelíti az B.
Chérapunji 1200, Sandoway 539, Manila 191, állítólag kiválasztott vízmennyiségót. De kétségViktória Hong-Kong 215 cm. Kelet-Ázsiában a telen, hogy az E. egy része a guttacio jelenségényári esk vannak túlsúlyban az évi átlagos es nek köszöni hirét, pl. a Caesalpinia pluviosa.
mennyiség vagy 41 cm. s abból a jún.— szept.
Esfelh (nimbus), 1. Felhöalakok.
idszakra jut 750 o. mlg a téli csapadék elenyégép. 1. Ejt&aép és Attoood-féle gép.
sz kevés. Japán esben sokkal gazdagabb, az évi
Esid, 1. Esö.
mennyiség felmegy 130 cm.-re és a nyári esEsöisten, vagyis az es létrehozója szerepét
maximumon kívül egy szi maxiniimi is tapasztal- juttatták a régi görögök Zeusnak és a rómaiak
ható (októberben). A nyugati partvidéken a téli Juppiter pluviusnak (esz Juppiter).
lecsapódások is tekintélyesek. Az indiai-ausztráEsköpenyszövet, pamut-lánccal s gyapjú
liai- szigettengeren sok az es, de az ess évszakok avagy mgyapju-vetéssel készült kallózott szönem különböztethetk meg élesen. Egészben vet, amely telítéssel vízállóvá tétetett.
mondhatni, hogy az archipelagus délnyugati réEsmagasság, a vízszintes felszínre lehullott
szén a nyár idejére a szárazság esik. Az átlagos esvíz magassága (beszivárgás, elfolyás, párolévi es Singaporeban 240, Padangban 473, Batá- gás kizárásával). 1 mm. E.-nak megfelel 1 m* teviában 187, Surabajában 182, Makayban 191, Bris- rületen 1 kg. V. 1 1. víz.
baneban 133 cm. A sarkvidék felé közeledve az
Esmér (ombrometer, hyetometer, udometer,
es, mint a légköri csapadék egyik alakja, teljesen j)ÍMwowíefer),acsapadékmennyiség mérésére szol;

:

:

;

Es

—

Bsmér
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gáló mszer. A csapadékmennyiséget szokás azzala
magassággal megadni, melyben az esvíz (vagy
a megolvasztott hó vize) a talajt borítaná, ha az
sem az elpárolgásnak, sem a beszivárgásnak, sem

—

Espalion

végén lev regisztráló toll a Tdobra tekert papírszalagra rajzolja az es menetét. A dobot óram
24 óra alatt egyszer körülforgatja. Minden 10
mm. es után az esvíz a
edénybl az oldalt
látható üvegszivomyán át kifolyik, mire az úszóval együtt a toll is leszáll a zérus vonah-a. Télen
a fagy és a szilárd csapadék miatt e mszer nem

G

pedig a lefolyásnak kitéve nem volna. A magyar
meteorológiai hálózatban jelenleg a Hellmannféle minta van alkalmazásban, mely szétszedett
állapotban (1. az 1. ábrát) az felfogóedényböl, a
mködhetik. Az Anderkó-Bogdánfy-té\Q ombrográf, melynek szerkezete a levélmérleg elvén
alapszik, a csapadék súlyát regisztrálja, tehát télen-nyáron egyaránt használható.
Ess nap, a meteorológiában olyan nap, melyen mérhet mennyiség es, tehát legalább 01
mm. esett. Újabban 0'5 mm. -ti fölfelé is számítják az E.-okat. L. Csapadék.

B

A

Esszélrózsa,

oly

statisztikai

összeállítás,

melybl kitnik, hogy minden egyes széliránynál
mennyi az es mennyisége és gyakorisága.
Esötérkép,a csapadék földrajzi eloszlását szemlélteti. Szerkesztéséhez szükséges, hogy valatartályból és C gyüjtpalackból áll. A henger- mely területen lehetleg sok helynek több évi átalakú felfogó edény keresztmetszete V20 ^^ ^SY lagos esmennyiségét ismerjük. Rendszerint az
tölcsér van beleforrasztva, melynek alsó vége a egyenl csapadékmennyiséggel biró helyeket foly1.

ábra. Hellmaim-féle esömérö.

;

—

—

gyüjtöpalackba nyúlik. A gyüjtöpalack a tartály- tonos görbe vonalakkal
kötik
izohiétákkal
áll, mely a palackba esetleg bele nem fér össze, melyek a pontosság foka szerint bizonyos
vizet felfogja. Az összegylt csapadék megméré- közökben következnek, pl. kisebb területen 100
sére egy üvegmér henger szolgál, melynek ol- mm.-enként. Nagy területen az izohiéták közeit
dalán skála van egész és tizedrész mm.-ekben. A 250 mm.-ig is fokozzák és ezekbl az E.-ekböl
szilárd
csapadé- természetesen apróbb jellemz eltérések már kikot mérés eltt ol- esnek. Magyarország E.-ei a meteorológiai évvasztják. Régeb- könyv IV. kötetében találhatók havonkint ésévenben a magyar
kint, több mint 1000 megfigyel hely csapadék-

ban

megfigyel állo- adatai alapján.
másokon Vioin^teEsövarázsló,
rületü felfogó volt

használatban.

Az

E. felállításánál
arra kell ügyelni,
hogy az egészen

Esöcsinálás.
az ég felé irányított spektroszkópban
vonalak között jelentkez csíkok,
melyek nedves idben láthatók és a közelg est
1.

Es vonalak,

aCésD

jelzik.

Esp., természetrajzi neveknél E. J. Chr. Esszabadon álljon per (1. 0.) nevének a rövidítése.
közelben lev épüEspada (sp., ejtsd: eszpáda), hosszú, keskeny
letek, fák, melyek pengéj, csakis szúrásra alkalmas kard. Spaaz es útját állják, nyolországban a bikaviadalokban döfkarddal a
a mérési eredmé- bikát leszúró viadort is E.-nak nevezik. Espanyeket igen befo- don-nak nevezték a XV. és XVI. sz.-ban azokat
lyásolnák. A fel- a hosszú, kétél pallosokat, amelyeket két kézzel
fogó edény felszí- fogva alkalmaztak. Espadilla, kis döf kard.
ne vízszintes le£spag:ne (franc, ejtsd: eszpany) a. m. Spanyolorgyen és 1 V. IV2 szág.
Espagnol (franc, ejtsd: eszpanyói) a. m. spanyol;
m.-nyire a földtl.
Tapasztalás sze- a l'espagnole, spanyol módra; en espagnole, sparint még u. a. he- nyol öltözetben; espagnolade, hencegés, hetvenlyen is különböz kedés.
magasságban más
Espagnolette-zár, 1. Spanyolzár.
Espalíer (franc, ejtsd: eszpáiyé),lécezet, léckora mért esmennyi2. ábra. H'
imbrográf.
ség. Az B. a mé- lát; en E., lécezeten nevelt fák.
rés idejéig esett esmennyiséget adja hogy azonEspalion, járás és j.-i székhely Aveyron francia
ban azt is lehessen megállapítani, hogy az es départementban, a Lot balpartján, amelyen egy
erssége bizonyos idközökben hogy változott, XIII. sz.-beli híd visz át szllökkel borított domb
arra a célra önmköd E.-t (ombrográf) használ- alján, (1906) 4149 lak., kalap- és brgyártással bornak, melyek közül a ffellmann-féle a leginkább és gyapjukereskedéssel. A város fölött emelked
;

;

;

elterjedt (2. ábra).

A

vasbádoghenger tetejére

sze-

tölcsérbl az esvíz rézcsövön át a (?
rézhengerbe folyik, melyben úszó van elhelyezve.
Az úszóból könnyen járó rudaeska S emelkedik
ki. melyrl derókszögti kar nyúlik bal felé: A kar
relt felfogó

magaslaton a Calmont-d' Olt (XIII. és XV. sz.-beli)
ersség impozáns maradványai láthatók. Közelében egy román ízlés kápolna, az utolsó ítéletet
ábrázoló nagy basrelieffel továbbá egy régi cisztercita apátság, amelyet 1876. a trappistáknak en;
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Esperartto

gedtek át és amelynek igen érdekes temploma tina hívei)
van.

Espana, Spanyolország spanyol neve.
Esparbés (ojtsd: esaparbéz), Georges d\ családi
nevén Georges Tliomas, francia regény- és szinmíró, szül. Valence-d' Agenban (Tam-et-Garonne)
1865., korán Parisba jött s mint újságíró aratta

els sikereit. Fóleg történeti zsánerképeket irogatott, melyeket késbb regényekké szélesített ki.
Ilyenek La légende de l'aigle (1893) Les demisoldes (1899) a IV. Henriket dicsít Le roi, épo;

:

;

pée nationale (1900) stb. A színpadon a XV. Lajos
korából merített La guerre des dentelles (1900)
aratott jelents sikert.

is visszatértek, az egész ellenzék szövetkezett E. megbuktatására. A forradalom kitört,
Narvaez, E. régi személyes ellensége gyzött s
1843 júl. 22. bevonult Madridba, E. pedig Cadixba
s onnan Angolországba menekült. Csak 1848. tért
vissza hazájába, amidn visszakapta méltóságait,
de az udvarral feszült viszonyban lévén, Logronóba vonult vissza. Az 1854-iki mozgalmak idején
a királjTi meghívta a kormány élére s júl. 19.
miniszterelnökké nevezte ki. Ünnepélyesen bevonult Madridba, de a szabadehni párttöredékeket
nem tudván egy párttá tömöríteni, állásáról 1856
júl. 14. megint lemondott s újra Logronóba vonult vissza. Izabella elüzetése után (1868) a cortes

Esparragnera. fürdhely Barcelona spanyol tar- Spanyolország koronájával akarta megkínálni, de
tományban, a híres Monserrat lábánál, a Llobragat E. nem fogadta cl. V. ö.IXorez, E., história de su
jobbpartja közelében, (1900) 4209 lak. Kéntartalmú, vida militar y politica (Madrid 1843—45. 4 köt.)
29''-os vizét, az ''Agnas de la Puda»-t fürdésre és Mariano, La regencia de B. E. (1870).
Esparto (növ.), spaHo és atocha Spanyolivóvízül használják.
Espartero, BaMomero, don. De la Vittoria her- országban, a?/a és halfa (1. Alfafü és Arvacege, szül. Granatulában (La Mancha) 1793 febr. lányhaj) Észak-Afrikában a Macrochloa vagy
27., megh. Logronóban 1879 máre. 8. Miután 1808. Stipa tenacissima Kunth nev pázsitfaj levele.
mini önkéntes vitézül harcolt a franciák ellen, a Ez 30—50 centiméter hosszú száradva megsárleoni katonaintézetbe került s 1812. tiszthelyettes gul és hengeresen göngyöldik össze. Ebben az
lett a mérnöki csapatban. 1815— 25-ig Dél-Ame- állapotban használják nálunk a vírzsinia-szi varba,
rikában harcolt Morillo Pablo alatt, a fölkelt gyar- hazájában pedig íbnatokra, tUón összezúzottan
matok ellen s itt anyira kitnt, hogy 1822. ezre- hegyi-cipre, köteleki-e vagy derékalj töltelédessé, 1823. pedig dandárparancsnokká nevezték kéül. Kiilönös kiáztatással finom papiros gyártáki. Az Ayacucho mellett szenvedett vereség után sára alkalmas. Erre a spanyol fajta jobb, mint
visszatért Spanyolországba.Izabella trónraléptekor az afrikai, abból 42—50, emebbl csak 40— 45°/o
(1833) azonnal az i^ú királyn páriára állt, mire a rost, a többi pozdorja. Afrika fönsíkjai oly
Viscaya tai-tomány fparancsnokává nevezték ki. mennyiséget szolgáltatnak, hogy Spanyolország
Ez állásban eleintén szerencsétlenül harcolt Zu- elmarad mögötte, kivált mivel öntöz-csatornámalacarreguy ellen, de 1836., mint ideiglenes f- kat ástak és mezei vasutakat rendeztek be.
Espéee (franc, ejtsd: eszpész) a. m. faj, nem,
vezér,
menté meg Madridot a karlistáktól s
jutalmul Navarra alkirálya s a baszk tartomá- különösen pénznem en espéces, ércpénzben.
Espeletia H. et B. (növ.), a Compositae (Fésznyok fkapitánya lett. Don Carlost erre visszaszorítá az Ebrón, gj'zött Lluchana mellett (1836), kesek) család génusza; 11 faja az Andokban hoamiért Lluchana gró^ává lett; fölmentette to- nos. Alacsony v. magas füvek, ritkábban cserjék
vábbá Bilbaót s megsemmisítette a karlisták sere- V. fák. Mind sr, gyapjas szrözettél borított,
borítja a szárat. A délamegeit Burgos-nál (1838 ápril 27-én) és Penacerrada levelük is igen
mellett. 1839-ben Izabella királyn els osztályú rikai Kordillerákban jellemz tagjai a paramo
granddá s De la Vittoria hercegévé tette. 1839 nev fensíkok növényzetének. Az E. grandiflóra
aug. 31. Maroto-t megadásra kényszerítette Ver- H. et B. állítólag gyantát szolgáltat s ezt nyomgarában, mire Don Carlos Franciaországba mene- dákban használják fel.
kült. A polgárháború szerencsés befejezése után,
Esper, Eugen JoJuinn Ghristoph, német zooló1837-l)en a cortesbe választották, hol az exal- gus, szül. Wimsiedelben 1742 jún. 2., megh. Erlantados pártjára állott. Midn Krisztina királyn genben 1810. júl. 27., hol a természetrajz tanára s a
18iÖ. azt a törvényt szentesítette, mely a közsé- természetrajzi gyjtemények igazgatója volt.
gek autonóm jogait (Ayuntamientos) megszorítá, Kandó az ö emlékére egy szivacsnemet EsperiaE. manifesztumot bocsátott ki, melyben a király- nak nevezett el. E. tanulmányait Erlangenben kezntl a törvénjTiek eltörlését, a cortes feloszlatá- dette, hol teológiát és természettudományokat hallsát és a minisztérium elbocsáttatását követelte. gatott, majd házitanító lett, 1771. ugj'ancsak ErKrisztina meghökkenve E. szavain, nemcsak köve- langenben a természetrajzra habilitáltatta magát
teléseit teljeslté, hanem miniszterelnökké is kine- s azután 1782. elnyerte a tanszéket és az igazgavezte. Miután fényes bevonulást tartott Madridba, tói állást. Mvei közül fontosabbak Die eurominisztertársaival Valenciába ment Krisztinához. páischen Schmetterlinge (Erlangen 1775
1805,
Hosszas tanácskozások dacára sem jutván ered- 6 köt. újabb kiadás 1829—39) Die auslándischen
ményre, a királyn okt.lO. leköszönt, E. pedig 1841 Schmetterlinge (Erlangen 1830); Die Pflanzenmáj. 18. Spanyolország kormányzójává választa- thiere (Nürnberg 1788-1809., 15 rész); Icones
tott. Okosan, erélyesen és ügyesen uralkodott
fucorum (Nürnberg 1797—1802, 7 füzet); Nachde midn Barcelonában újabb forradalom tört ki, E. richt V. den neu entdeckten Zoolithen (u. 0. 1774).
e várost megbombázta (1842), s ez a kegyetlen inEspérance (franc, eitaA-. esiperinsí) a m. retézkedés nagy elkeseredést szült. Lassanként barót- mény két kockával játszott játékot is neveznek
jainak zöme is elfordult tle, s midn a májasban ki- ígyhirdetett közbocsánat alapján a moderados (Kri^Esperanto, 1. Eszperantó.
,

;

;

srn

:

;

—

;

;
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Esperanza, fóldmívelö telep Santa Fé argen- (formáció), mely
bokrokból, tövises (erre voRio Salado j obbpartján, vasút natkozik a név) bozótból áll.
mellett, Santa Pó-tól Ny.-ra. Jelentékeny gyümölcsEspinasse (egtsd: eszpinassz), 1. Esprit Charles
termelés. Lak. 8000 körül. Német és svájci tele- Marié, francia tábornok, szül. Saissacban 1815
pesek alapították 1856. Fhelye B., kb. 3000 lak. ápril 2., elesett a magentai csatában 1859 jún. 4.
Esperes. Hazánkban a katolikus egyházban f- Az algériai háborúkban több ízben kitnt s ezreós al-E.-ek vannak. Minden káptalanban van egy desi rangra emelkedett. 1851 dec. 2. Napóleon
székes és több kerületbeli fö-E. (archidiacon), kiket Lajos elnök parancsára szótverte a nemzetgylést
a kanonokok sorából rendesen fokozatos ellépte- s a Parisban kitört mozgalmak elfojtásánál a legtés útján Ó Felsége nevez ki. Feladatukhoz tar- nagyobb szigorral járt el. 1852-ben részt vett a
tínai provinciában, a

kerületeket meglátogatni, oz észlelt hiá- krimi hadjáratban küzdött a Csornája melletti
nyokat orvosolni, a kerületet látogató püspököt csatában és a Malakov bástya ellen intézett ostromkisémi, az alespereseket hivatalukba iktatni a nál. Az 1858 januári merénylet után Napóleon
számadásokat megvizsgálni; areájok bízott ügyek- belügyminiszterré nevezte ki, de kíméletet nem
ben a püspöki hatóságot a polgári hatóságok eltt ismer szigora oly elégedetlenséget szült, hogj' a
képviselni stb. Az al-B.-k (vicearchidiaconi) vagy császár még ugyanazon év jún. 15. elbocsátotta. Az
rendesek (ordinarii és ezek köznyelven B.-ek) v. 1859-iki olasz háborúban Mac Mahon alatt mint
helyettesek (surrogati, al-E.-ek) az elbbiek a ke- hadosztályparancsnok küzdött.
tozik

:

;

;

;

rületben V. járásban, melynek élén állanak, a
püspöknek közegei a püspöki rendeletek végrehajtására és a felügyelet gyakorlására az utóbbiak kivált a hitfelekezeti iskolák felügyeletével
(tanfelügyelk) vannak megbízva. Kitüntetéskép
vörös, néhol violaszínü övet (cingulus) viselnek
ftisztelend címmel élnek, s bizonyos jövedelemben részesülnek.
;

A magyar protestáns egyház mindjárt a reformáció kezdetén átvette a kat. egyház kormányzati rendszerébl az E.-i intézményt. Amint
egy-egy vidéken több protest. egyház keletkezett és ezekben több lelkész nyert alkalmazást,
ezek azonnal maguk közül egy felügyelöt váis, kivált a kálvinirányuak
lasztottak, akit
és az unitáriusok, B.-nek neveztek és mai napság is így neveznek; az evangélikusoknál az
ilyet néhol szeniornak, archidiakonusnak, egykor
a Vág mentén prépostoknak, inspektoroknak nevezték, Uletleg nevezik, az erdélyi reformátusok
egy pár egyházmegyéjében dékánnak. A hazai
protestáns egyházak némely vidékeken egész
1734;-ig nem választottak püspököt, hanem csak
B.-i kormányzat alatt állottak. Az B.-ek teendje
az egyházmegyójökbeli lelkészek s felekezeti tanítók vallás-erkölcsi életére, a gyülekezetek vallási és anyagi ügyeire való felügyelés stb.
Az B.-t az illet egyházmegye presbitériu-

k

E; Julié de V, 1. L'Espinasse.
Espinel, Vicente, spanyol költ és zenész, szül.
Rondában (Granada) 1551 dec. 28., megh. Madrid2.

ban 1634

febr. 4.

Tanulmányait Salamancában

elvégezvén, elbb katona, majd pap lett. Róla nevezték el espineláknak azokat a tíz, nyolc szótagú
sorból álló vers-strófákat, ú. n. decimákat, amelyeknek szabályosabb formát adott. Mint zenész
avval szerzett magának különös érdemet, hogy a
gitárhoz ötödik húrt csatolt hozzá. Hadi élményeit
Relaciones de la vida y aventuras del Escudero
Marcos de Obregon c. tréfás regényében írta meg,
melyet Lesage Gil Blas de Santillana c. köny\-e
megírásánál sokszor felhasznált. E regény elször
1618. Madridban, utóbb u. o. a Novelistas posteripres á Cervanies cím gyjteményben jelent meg.
B .-nek Arte poetica espanola y varias rimas (Madrid
1591) e. könyve költeményeit és Horatius Bpistola
ad Fisones fordítását foglalja magában.
Esping, a svédeknél és dánotoaál használt kis

járómú vitorlakészülékkel.

Espingole

(franc,

ejtsd: eszpeSgoi)

v. espignole,

tromblon puska, melynek csöve a torkolat felé
mind vastagabb és amelybe néha 40-nól is több
golyót töltöttek (1. az ábrát). Használták hadihajókon és egykor az osztrák vérteslovasok, valamint
:

mai választják.

Esperia

(állat),

a tengeri szivacsok egy

Chr. Esper (1. o.) német
zoológus nevérl neveztek el.
Esperto (ol. lat. expertus) a. m. jártas különösen az, aki titkos politikai szö- Az osztrák vértesek által 1760-ban használt espingole (tromblon)
vetségbe be van avatva.
Espichel (eiitsd: eszpicsei), Gabo, a régieknél Bar- késbb I. Napóleon testr mameluJgai is. így nevezbaricum Promontorium, a portugál partok el- ték el különben a kartáeslövegeknek egy nemét is,
hegysége, Cezimbrától nyugatra, a Serra de Ar- amelybe több töltényt tettek egymás tetejébe. Ily
rabida sziklás, 150 m, magas nyúlványa, elvá- ágyukat már 1440. használt Thallóczy magyar várlasztja a lissaboni és SetubaU-öblöt. Világító to- parancsnok Belgrádban a várat ostromló török
hadsereg ellen. A dánok egész 1864-ig használtak
rony van rajta.
Espiel, község Cordova spanyol tartományban, ily lövegeket.
Espinlia90 (ejtsd: eszpinjaszn, Serra do), hegya Guadiato és vasút mellett, (i9oo) 3258 lak., gazdag vas- és rézércbányák mellett fekv nagy szén- tömeg Minas Geraes brazíliai államban. D.-rl a
Serra da Mantiqueíra, É.-ról a Serra do Chiffre
telepekkel.
csatlakozik hozzá, valamennyi a brazíliai magasEspignole, 1. Espingole.
Espínales (növ.), így nevezn?k Argentínában föld egyik lépcss peremének darabja. A Parana
egy, óriási területet elfoglaló növényszövetkezetet és Paraguay vlzkömyékét a San Francisco, Tocan-

neme, melyet B.

J.

;

;

—

Espinosa

—
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Amazon vizkömyékétl választja el. Leg- j ei ffegyvert!! használtak. A haditengerészet (fleg
magasabb csúcsai az Itakolumi, 7 km.-nyire Ouro a velencei és máltai) is aLkaünazta e fegyvert, hajók megrohanása alkalmával. A porosz gyalogsági
Pretótól 1750 m. és az Itamle 1360 m.
Espinosa, Jacinto Jeronimo, de, spanyol fest, tisztek a XIX. sz. elején az B.-t a tr mellett díszszül. Concentainában 1600 júl. 20., megh. 1680. fegyYer gyanánt hordták.
Espoz y Mina, tábornagy, 1. Mina.
Atyjának, E. Rodriguez festnek és Rlbaltának
£spressivo, rövidítve espr., v. con espresvolt tanítványa. A bolognai festk ers hatása
alatt állott. Legkiválóbb mve a Beltrami Szt. La- sione (olasz) zenei mszó, a. m. nyomatékosan, kijos halálát ábrázoló kép a valenciai múzeumban. fejezéssel.
Esprit (franc, eátsd: eszpri, lat. spiritus), igen
A budapesti Szépmvészeti Múzeumban lev Szt.
Sebestj'éne is jellemzen mutatja olaszos modorát. sokféle jelentés szó, mely az elmésség jelentéséEispinosa de los Monteros, város Burgos spa- vel nemzetközivé lett. Bel-E, szépelme, E. fórt
nyol tartományban, 754 m. magasban a Trueba szabadgondolkodó. E. de corps, testületi szellem.
partján, (i9oo) 3872 lak. A fontos utak találkozásá- E. ^escalier, németországi gallicizmus olyan szeltins és

:

lemesség megjelölésére, melynél a jó ötlet megkésve (amikor már a lépcsházban vagyunk) jelentkezik. E. gaulois, gall szellem, mely a vaszérét legyzte.
Hspioii (franc., eátsd: esipióS), közönségesen ná- kosabb tréfától, szabadosságtól sem
riad vissza klasszikus képviseljélunk spion, a. m. kém espionage, kémkedés.
Espirando (ol.) a. m. elhaló. Zenei eladásmód nek Rabelaist szokták feltüntetni.

fekv város mellett 1808 nov. 11. Victor francia vezér Blake-et, a spanyol középponti junta venál

;

;

jelzése.

Espirito Santo, Brazillá egjnk tengerparti állama. É.-on a Rio Mucury választja el Bahiátl,
Ny.-on a Serra dos Caymores Minas-Geraestl,
D.-en a Rio Itabapoana Rio de Janeiro államtól.
Terfilete kb. 44,000 km», (1909) 297,000 lak. Partjai É.-on alacsonyak, st mocsarasak, D.-en a Serra
do Mar nyúlványai (2100 m.) a tengerig hatolnak.
Folyói közül a Mucury. Sao Matheus, Doce, Santa
Maria, Guarapari, Itaperim részben hajózhatók.
Lakosságának mintegy *'s-a fehér (sok német,
lengyel, olasz), ^',a mesztic, a többi néger és indiánus. Els sorban foldmi vel állam (X'ái^, cukornád, gyapot, kukorica, maniok) állattenyésztése,
ipara és kereskedelme nem jelentékeny. Rio de
Janeiro fell jöv vasutai több ágban átszelik E.
D.-i részét a Rio Doce folyóig. Több új vasút tervben. Fvárosa Victoria, az E.-öbölben fekv E.
szigeten. Egyéb helyek Sao Matheus és kikötje,
Villa da Bárra, Linhares és kikötje, Bárra do Rio
Doce (vagy Regencia), Guaraparim, Santa Crnz,
Anchieta és Itapémirim kikötk, Cachoeira (a Rio
de Santa Maria partján) Santa Leopoldina, Rio
Novo és S. Isabel gyarmattelepek. B.-t a portugálok 1536. alapították.
Espiritn Santo, az Új-Hebridák legnagyobb
szigete a Csendes-óceánban, 4857 km*, 15,000 lak.
Kikötje Veraeroz. A portugál Quiros fedezte fel
1606.
Esplanade (franc, ejtsd: eszpianád), mesterségesen egyengetett, széles, szabad térség, különösen
egy bástya eltti tér egészen a glacis aljáig, néha
;

:

:

maga a

glacis, ha nagyon széles. Átvitt értelemben lebontott erödítvények helyén keletke-

zett

széles,

iákkal beültí-tett

tereket,

utcákat

hívnak E.-nak, mint pl. Parisban az E. des Invalidesstb.

E^luga de Francoli, spanyol város a tarragoniai teiomány Montblanc kerületében, a Francoli és vasút mentén, (1900) 3832 lak. XII. sz.-ból
való temploma hajdan a Templomos-rendé volt.
Közelében vastartalmú források és a Problet nev
cisztercita kolostor romjai láthatók.
Esponton (franc, ^tod: essponton), spontonj&lAbárd-féle döf fegyver (1. az ábrát), melyet a XVIII.
sz. vége feléig több hadsereg gyalog harcoló tiszt-

Esprit d^Ta (növ.), 1. Achillea.
Esprits (franc, ojtsd: esapri), egyszer illatszerek, éterikus olajok
borszeszben oldva.

Espronceda

(egtsd:

eszpron^aéda),

Jósé, spanyol költ, szül. Almendralejóban (Estremadura) 1810., megh.
Madridban 1842 máj. 23. Már 14
éves korában kezdett politikai költeményeket írni. Tagja lóvén a
Numantinosok titkos szövetségének, e miatt számzték és ekkor
megfordult Gibraltárban, Lissabonban, Londonban, majd Parisban,
ahol a júliusi forradalomban is részt
vett. 1833. visszatérhetett Madridba,
de egy politikai szatirikus költeménye miatt ismét számzetésbe küld-

1

E számzetésében írta: Don
Sancho Saldana, o el castellano de

ték.

Cuellar (Madrid 1834) c hatkötetes
regényét. Késbb ismét visszatért
Madridba és mint az El Siglo lap
egyik szerkesztje, részt vett a politikai ügj'ekben, de cikkeinek heves, türelmetlen hangja miatt lapBsponton.
maga pedig meját beszüntették,
nekülni volt kénytelen. Részt vett az 1835. és
1836-iki forradalomban is. 1840-ben Hágába követségi titkárrá nevezték ki, ez állását azonban
nemsokára odahagyta, mert képviselvé választották. E. nem sokat írt, de költeményei a spanyol
irodalom legkiválóbb termékei közé tartoznak
Byron, Hugó Viktor, Leopardi hatása itt-ott meglátszik rajtuk, de ez semmit sem von le E. eredetiségébl. Mvei Obras poeticas címmel Parisban
1840. jelentek meg. Legújabban Escosura adta ki
ket (Madrid 1884). Hátrahagyott Paginas olvidadas c. mvét 1874. adták ki. Magyarra Körösi
Albin fordított néhány költeményt, köztük a Salamancai diákot. V. ö. Körösi Albin, A XIX. század
spanyol költi, Spanyol téli esték és a Spanyol
költészet gyöngyei.
Esq., V. esqr., rövidítése az es^tre-nek (1. 0.),

Esqnüache (ejt«d: e««kii4c8e)J5Vancisco de Borja
y Aragon, E. hercege, spanyol államférfiú és költ,
46*

Bsqulllnus
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szül. Madridban 1581., megh.u. o. 1658 október 26.
Mint VI. Sándor pápának s a Borgiáknak sarja,
nül vette Squillace (Nápolyban) hercegnt, mire
az «B. hereegea címet kapta. 1814— 21-ig Peru
alkirálya volt, azóta pedig Madridban élt.
vei: Obras en verso, mely szonetteket, madrigálokat, eklogákat s románcokat tartalmaz (Madrid 1639 s többször bvített kiad. Antverp. 1663).
Hskölteménye: Napoles recuperada por el roy
Don Alonso (Zarag. 1651 Amsterd. 1658), melyben Nápolynak V. Alfonz által való elfoglalását
énekli meg, nagyon gyenge m. Megemlítend

M-

;

;

Essegrvára

Esquirou de Parieu,

Esquisse
Esref,

(franc,

1.

Parieu.

ejtsd: eszkissz)

a.

m.

vázlat.

Asref.
Esrom-tó, Sjelland (Seeland) dán-sziget BK.-i
részében fekv, 18 km^ terület, közepésen 20
m. mély édes viz tó, amelynek közelében Pre-

densborg

1.

(1.

o.)

céljából 1805. 9

épült.

A

fakivitel

elmozdítása

km. hosszú csatornával kötötték

össze a Kattegattal.
Ess, Leander (helyesebben Johann Heinrích),
neves kat. teológus, szül. 1772., megh. 1847.

Unokaöccsének, Ess Karinak

(szül. 1770.,

megh.

a Meditaciones y oraciones prózai müve is 1824.) segítségével lefordította a Szentírást. Azonkívül a vulgata újabb kiadását eszközölte (Tübin(Brüsszel 1661).
(lat.), azon hét halom
Esquilinus
gen 1822—25) a septuagintát (Leipzig 1824) s
közül, melyeken a régi Eóma épült, a legkele- az újFzövetségi szentírás görög szövegét (Tübintibb. Aljában terült el a campus É., ahol a halál- gen 1827) adta ki.
Essai, 1. Essay.
büntetéseket hajtották végre itt állott Nero paEssay (ang., ejtsd: esszé, a franc. essai-\M) a. m.
lotája, a «domus aurea», melyet utóbb Titus fíirdje foglalt magába. Az B. halomnak a régi vá- kísérlet, tanulmány rövidebb értekezés tudomárosfalon kívül fekv K.-i része eredetileg az alsó nyos vagv irodalmi tárgyról, melyet az író nem
népség temethelyéül szolgált, de Msecenas a róla kimerít tudományos rendszerességgel akar megnevezett híres parkká alakította át (horti Msece- beszélni, hanem néhány sajátos szempontból,
natis), s magát a régi városfalat is a messze nyúló gyakran csak vázlatosan, közérdek módon akar
megvilágítani. Mind a mfaj, mind a név Monkilátás kedvéért kedvelt sétálóhellyé tette.
Esquimalt (Esquimault, ejtsd: eszskimoit), meg- taigne híres francia írótól ered (Bssais, 1580), de
hatására elször az angol irodalomban lett
ersített kiköt British Columbiában, a Vancou- az
ver-sziget D.-i partján, Victoriától (1. o) Ny.-ra (5 kelendvé, hová Bacon lord ültette át s hol a
km.). Nagy és mély kikötje (E.-Harbour) 1905-ig XVni. sz.-ban azú. n. essaysták (Cowley, Dryden,
Temple, Addison, Steele) nagyban mvelték. Mai
a British Pacific Squadron fhadiszállása volt.
Esquire(ang., ejtsd: eszkvajr, ó-íranc. escuyer, alakjában az E. napi eseményekhez, fontos iroközépkori lat. scutarius) a. m. pajzshordó, Angliá- dalmi mozzanatokhoz, korkérdésekhez
ban azon csatlósok címe, kik lovagokká nem üt- könny és fesztelen tárgyalása egy-egy eszmének
tettek ugyan, de nemesi birtok felett rendelkez- vagy kérdésnek. Ily irányban fleg Macaulay fejtek. Hasonlóképen E.-nek címezték (megszólítás- lesztette ki, akit Stanhopo lord, Carlyle és az
nál sir) a fbb nemesek iflabb, a baronetek és amerikai Emerson követtek. íróink közt Kemény
knightek idsebb fiait. Késbb e címet kiterjesz- Zsigmond b., Csengery Antal, Pulszky Ferenc,
tették a magasabb udvari állami tisztviselkre, Greguss, Gyulay, Beöthy Zsolt, Péterftr Jen,
valamint a katonákra és hivatalnokokra is. Utóbb Riedl Frigyes, Angyal Dávid, Berzeviczy Albert,
minden lovagias embernek megadták az E. címet. Ignotus, Császár Elemér, Lyka Károly, Voinovich
Manapság jelentsége nincs levélcímnél a ma- Géza, Hatvány Lajos, Kóbor Tamás, Dézsi Lajos
gyar rövidített Tek. (tekintetes) értelmében álta- írtak essay-ket, akikhez még számos nevet lehetne
lánosan alkalmazzák szintén rövidítve: Esq. a sorolni.
Essbouqnetv. esbouquet (franc, e!jt8d:e8zbaké).
név után, mely esetben a keresztnév a családi
(Mister, ur) elmarad. Az eredeti «Essence of bouquet» név összevonása,
név elé tétetik s elle a
Esquirol (ejtsd: eszkiroi), Jeati Etienne Domini- mely megnevezéssel a londoni Bayley et Comp.
que, francia orvos, szül. Toulouseban 1772 jan. illatszergyáros cég a múlt század elején egy új
4., megh. 1840 dec. 12., mint a Salpétriére és illatszert hozott forgalomba, mely kellemes, finom
a Charentoni (Paris) elraebetegintézotek orvosa. és tartós illata révén csakhamar kedveltté és ke1800. nyitotta meg Parisban az els magántéboly- lendvé vált. Az illat tulajdonképeni jellegét a
dát. 1817-ben rendezte be az els elmegyógyá- koriándrom-olaj adja meg, de minthogy ez olajszati kórházat tanítási célokra. Értekezései az nak szaga egymagában nyers és hamar elillan, a
elmegyógyászat körébe tartoznak. Több pszichiá- róz3B- és jázmin virágszesszel finomítják v. i. a
triai dolgozata a Dictionnaire des sciences médi- koriándrom-olaj at ezen egybekevert virágszeszekben oldják, ibolyagyökér- és mósusz-szesszel tarcalesban is megjelent.
Esquiros (ejtsd: eszkiró), Alphouse, francia író és tóssá teszik s ezeken felül az illat ersségét bergaradikális politikus, szül. Parisban 1814 máj. 24., mot- és citromolaj hozzákeverése által fokozzák.
Esse (lat.) a. m. lenni, a lét.
megh. Versaillesben 1876 máj. 10. Az Évangile
Essedarii (lat.), 1. Gladiátorok.
du Peaple cím müvében kifejtett szocialista izíi
Essedum (lat.), a rómaiaknak hadi szekerei
tanok miatt börtönbe kerül 1840. és ez szerzi meg
neki a népszerséget. 1850-ben képvisel lesz ra- melyeket a császárság idejében vettek át idegen
dikális programmal, a decemberi államcsíny népektl. Ezeket néha kaszákkal is felfegyveAngliába számzi, 1865. visszatér Franciországba, rezték.
Essegvára, Veszprém vármegyében Herendtl
hol ismét megválasztják képviselnek, a széls
radikális irány híve marad halálig. Számos köl- DK.-re fekv régi vár, ma romokban hever. Az
Igmánd-nemzotség építtette a XIII. sz.végén.l309
ti, etnográfiai, történelmi mvet írt.

még

mons

;

;

:

fzd

;
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ben a Lórente-nemzeteég kezére került, s ennek
tagjai vették föl az E-^segváry nevet. 1458-ban a
Rozgonyiak, majd az üjlakyak birtokába jatott.
Kisfaludy Sándor regéiben megénekelte.
Essen, gyárváros és az ngj'anily nevú járás
székhelye Düsseldorf porosz kormányzóságban, az
Emsdier baloldali mellékvize, a Beme és több
vasúti vonal mellett, a közelében fekv s idközben hozzácsatolt községekkel együtt (i9io) 294,629
lak. Gyors íölvirágzását gazdag szénbányáinak
köszönheti, melyekben átlag 60— 70 ezer mmibás
dolgozik. A legjelentékenyebb iparágak az acél- és
ágyugyártás (a Krnpp-féle gyár), gzkazán-, gépgyártás, vas- és rézöntés, likr-, bor-, sör-, mnstár^ártás, kémiai cikkek készítése, téglaégetés és
gyapjumosás. A nagj'kereskedés forgalmi cikkei
fképen az E.-i iparcikkek, a gyapjú-, szövött-,
festék- és gyarmatárúk. A gyárkéményeirl meszszirl fölismerhet város belseje tiszta utcákból
áll diszéül szolgálnak a két Krupp-emlék Krupp
Alfréd szobra a városháza eltt Schaper berlini
tanártól, egy 3 méter maga* bronz szobor Mayer
és Menges müncheni szobrászoktól, továbbá az
I.Vilmos császár- és Bismarck-szobor. A város legjelentékenyebb épülete a Münster, Hildesheimi Alfréd püspöktói alapított és 873. beszentelt templom.
Németország ker. memlékeinek egjik legrégebbike egyházi kincsei közt több román ízlés, a
X. sz.-ból való értékes régiséget találni. Középés népiskoláin kívül van felsbb leányiskolája,
:

;

;

tanító- és tanítónképz intézete, gépészeti-, bányász-, ipar- és kereskedelmi iskolája és egy történelmi társulata.E., a középkorban Astnid,Astnide
apáca-klastromból keletkezett, amelyet Alfréd
hildesheimi püspök a IX. sz.-ban alapított. 1598.

és 1627. a spanyolok, 1629. a németalföldiek, 1641.
a brandenburgiak foglalták el. 1803-ban szekularizálták a klastrom birtokait, amelyeknek ekkor
165 km» területük és mintegy 14,000 lakosuk volt
ngjanekkor E. a poroszok birtokába jutott 1807—
1813-ig Bergnagj'hercegséghez tartozott és 1815.
Poroszországhoz került vissza. V. ö. Funcke, Geschichte des Fürstenthums u. derStadtE.,Beitrage
zur Gesch. in E. (1898 s köv.).

—

Essequibo

a szagát és izét sok növénynek, ugyancsak egyes
anyagoknak alkoholos kivonatát. Tömény készítményeket, melyek hígítással italokat szolgáltatnak (ptmchessence).íJ.rföríe«í ama folyadék, melylyel az üvegbl készült gyöngjTitánzatokat belül
bevonják, hog>' fényük az igazgyöngyéhez hasonló
legyen. Egy a Leuciscus nemhez tartozó halacska
pikkelyeinek áztatásából készült folyadék. E. de
Mirbane, 1. XiUvbenzol.

£ssentia (lat., esszencia), lényeg, ami valamely dologban a f. Essentialis, lényeges. Essentialia,

lényeges dolgok v. lényeges alkotó részek.

Essentialitas, lényegesség.

E. továbbá kivonatot vagy koncentrált oldatot
ami valamely növény v. keverék haté-

jelent,

kony, ízes V. illatos anyagait koncentráltan tartalmazza és kell hígításban alkalmas olyan keverékek elállítására, amelyek különben az illet
növénybl, vegyületbl oldó v. kivonószerek segélyével körülményesen készíthetk. (Ecetesszen70— 80<';o aromás ecetsav, lúgesszencia ^=
cia
800.0 lúg, likr- és illatszer-esszenciák a gyá"-

=

iparban.) L.

még

Aszidx)r.

£s»entíalia negotii

(lat.), a jogügylet lényeges alkotó elemei, ellentétben a lényegtelen vagy
mellékelemekkel (accidentalia negotii).

Essen tia spermini,

1. Spermin.
EBsenwem.Atigust, német építész és mvészeti
fró, szül. Karlsruheban 1831 nov. 2., megh. 1892
okt. 13. A karlsruhei polytechnikumon tanult,
1856. Bécsben az osztrák államvasutak szolgálatába lépett, 1865. a gráci technikai fiskola tanára,
1866. a nürnbergi Germanisches National Musenm
vezetje lett és mint üyen igen nagy tevékenységet fejtett ki. B. fleg középkori építészettel

az
tervei szerint áUították helyre
a bonni monostortemplomot, a kölni Santa Maria
im Kapitol templom belsejét és egyebek közt
a lébenyi (^oson várm.) templomot is. A bécsi k.
k. Zentralkomnüssion folyóiratába írt dolgozatokon kívül önállóan megjelent mvek hosszú
sorában ismertette a középkori mvészet emlékeit.Ezek: Norddeutschlands Backsteinbau im Mittelalter (1855-56) Die mittelalterlichen KunstEssen, Hans Henrik, gróf, svéd birodalmi mar- denkmale von Krakau (Nürnberg 1867) Quellén
sai, szül. Nyugat-Gotland Kaflás nevú helységé- zur Geschichte der Feuerwafifen Ktmst- u. Kulgében, régi liviandi családból 1755., megh. 1824 turgeschichtliche Denkmale des Grermanischen
júl. 28. 1783-ban Hl. Gusztáv királji Olasz-, Fran- Nationalmuseums (Nürnberg 1877). Az ókereszcia- és Németországba kisérte azután részt vett tény és középkori építészetre vonatkozó összefoga finn hadjáratban. Mikor a király élete ellen laló mvei a Durm-féle Handbuch für Architekturtervezett merényletrl értesült, hasztalan ipar- ban jelentek meg.
kodott
visszatartani attól az álarcos báltól, meEsseqoibo (^Had: esssekibo),!. abenszülöttek nyellyen Ankarström öt megölte, IV. Gusztáv Adolf vén Diszeguébe és Araunama, folyó Brit-Guya1800. Stockholm fhelytartójává, majd Pomme- nában az e. szélessé 0° 40' alatt, a Sierra Acarai
ránia és Rtigen fparancsnokává, XU, Károly nev dombok közt ered D.-rl É.-nak egész Guyapedig, miután grófi rangra emelte, birodalmi f- nán átfolyik, fels részében az amflteátrumszerütanácsossá nevezte ki. Ez állásában legfontosabb leg emelked vidéken számos a sellje ; a körülte
a franciákkal kötött béke volt, melyben a lev emelkedésekben ered mellékvize, a Fotaro,
svédek Pommerániát ismét megkapták. Svéd- és Kaietör nev festói vízeséssel, továbbá a RupuNorvégországok egyesítése után birodalmi hely- nuni és a Kujuni. Összes hossza mintegy 750 km.
tartó lett Norvégiában.
Három ágban (Szent-Jakab, Szt.-Péter és Parika)
Essenberg, elbb önáUó község, jelenleg Hom- torkollik, amelyekbe azonban az iszapzátonyok
berg porosz város egyik kerülete.
miatt a tengeri hajók csak nehezen juthatnak föl.
Essence (franc, ^itMi: enuKn, lat. esserUia)&.m. A torkolattól 70 km.-nyi távolságban a sellk a
lényeg (esszencia). Bizonyos anyagok lényeges al- hajózást már lehetetlenné teszik. V. ö. Wd>ber,
kotó részét is igy nevezik, pl. az éterikas ollókat, Br. Guyana, the E. (London 1873).
2.E., Britfoglalkozott

;

;

;

;

;
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t

;
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GuyanaS countyjának egyike(a Ny.-i), Ny.-ou Venezuela és Brazília, K.-en az E. folyó, É.-on
a tenger határolja. Fhelye, Bartica Grove, a
Cuyimi melletti aranybányák révén gyorsan fejldik. E. lakossága 53,254.
Essex, tengermelléki county Anglia DK.-i
részében az É.-i tenger, Kent, Middlesex, HertCambridge countyk

ford, Suffolk és

közt,

km* területtel, (i9ii)

3994

1.062,000 lak.Az egész county
részben róna, részben halmos. Folyói a Eoding,
a Temze mellékvize, továbbá a Colne, a Blackwater és a Crouch a határain pedig a Temze,
a Lea, a Stort és a Stour. A partok a norvégiai
fjordokra emlékeztetnek. Legnagyobb szigetek:
a Mersea és a Foulness. A county nagyon termékeny búzán, árpán és burgonyán kívül komlót,
repcét és zöldséget terem; nagy Mterjedésüek
a rétjei és virágzó az állat-, különösen marha- és
juhtenyésztése. A lakosok azonkívül szalmafonással, hajózással, hajóópítéssel, halászattal és
osztrigatenyésztéssel [foglalkoznak. Székhelye
Chelmsford. A régi E. (Eastseaxe, Estsaxonia)
királyságot, amely Hertfordot és Middlesexet is
;

;

—

Essonnes

Ujabban Western nev angol tenyészt a berkshirei sertéssel eredményesen keállítottak el.

Az B. sertés finom szervezet, kis elhegyesed fej, felálló fül, arányos mély test,
resztezte.

rövidlábú és igen hízékony állat.
Essexit, szemcsés szövet eruptív kzet, amely
az eleolitszienitek kíséretében fordul el. I;ényegesebb elegyrészei plagioklasz, ortoklasz, gyak:

ran nefelin vagy szodalit, továbbá sok augit,

bi-

amflbol és változó mennyiség olivin és igen
sok apatit. Hazánkból eddig ismeretlen.Lelhelyei
Rongstock (Csehorsz.), Brazília, Kanada, Délolit,

Norvégia.

Essling (Esslingen), falu Plorisdorf alsó-auszkapitányságban,Lobau szigettel szemben, (1910) kb. 700 lak. Emlékezetes azon csatáról,
amelynek 1809 május 21. és 22. színhelye volt
(1. Aspern).
Esslingen, 1. az ugyanüy nev járás székhelye
Neckar wrttembergi kerületben, a Neekar part-

triai kerületi

ján, vasút mellett,

(i9io)

32,364

lak.,

jelentékeny

gyáriparral, mely arany és ezüst ékszereket, ráspolyokat, mérlegeket, gombokat, brt, keztyket,
magában foglalta, Erkenwin alapította fvárosa játékszereket, festékeket, szappant, ecsetet,
Lundenwyk (London) volt. Késbben Kenttel egye- mustárt, pezsgborokat (B.-i champagnei), losíttetett, ezután Merciától függött és 823. wes- komotivokat és egyéb gépeket, kammgarnt, pasexi Egbert hódította meg.
mutfonalakat termel.
kedves, termékeny vidéEssex, angol grófl cím, melyet több család vi- ken fekv város, amelyet máig is a II. Frigyesselt. 1572-ben Walter Devereux, Hereford vis- tl épített falak fognak körül és a mely fölött
countja kapta meg az E. grófja címet, mert egy egy régi ersség áll, szk és görbe utcákból áll
legjelentékenyebb épületei a XI. sz.-ban alapított
felkelést szerencsésen elfojtott.
az 1268. be1. Róbert Devereux, E. grófja, Walter Deve- Dénes-templom üvegfestményekkel
reux fia, szül. 1567 nov. 10., lefejezték 1601 febr. fejezett Szt.Pál temploma; a Miasszonyunkról
25. Anyja másodszor Leicester lordhoz, Erzsébet elnevezett, 1406—1522 épített gót templom, porkirályn kegyeltjéhez ment nül. Mostoha atyjaaz táléin pompás faragványokkal, szép karcsú toronyudvarba vitte t, hol a szép megjelenés és eszes nyal végül a városháza, egykor Sándor wrtifjú csakhamar megnyerte a királyn rokonszen- tembergi gróf kastélya. Környékén van Kermenvét. 1585-ben Hollandiában tüntette ki magát mos- burgnev vizgyógy intézet. B. a középkorban Hettoha atyja oldala mellett, kinek halála után Erzsé- sUinga, Ezzelingin, a VIII. sz.-ban alapíttatott és
bet nagyhatalmú kegyeltje lett (1588). Késbb a legrégibb idkben a Sváb-hercegséghez tartozott.
Franciaországban harcolt IV. Henrik érdekében, A Hohenstaufok alatt gyors virágzásnak indult
majd 1596. részt vett Cadiz megrohanásában, hol 1209. IV. Ottótól birodalmi szabad város jogait
az angolok nagy zsákmányt ejtettek. 1599-ben Íror- kapta; 1216. II. Frigyes megersítette. 1488-ban itt
szágba küldte öt a királyné egy felkelés leveré- alapították a sváb szövetséget. 1796-ban falai alatt
sére, de B. a felkelkkel gyorsan békét kötött s ütköztek meg az osztrákok és a Moreau vezérlete
Erzsébet parancsa ellenére visszajött Londonba. alatt álló franciák. 1802-ben Württemberghez csaEngedetlensége és erszakos viselkedése miatt a toltatott. V. ö. Ströhmfeld u. Schnorr, E. in Wort
királyné megfosztotta öt összes hivatalaitól és u. Büd (10. Aufl. 1908).
2. E, falu, 1. Essling.
Esslingen (Schulmeister v. E. ; essUngeni
fogságba vetette. Innen kiszabadulva nyilt felkelést akart támasztani, de elfogatott és a királyné iskolamester), középkori német költ, aki a XIII. sz.
parancsára kivégeztetett. Tragikus sorsát tár- második felében élt. Dalai, melyek legnagyobbrészt a fukar Habsburgi Rudolf ellen fordulnak és
gyalja Lauhe színmüve Gráf E.
a költk szomorú sorsát panaszolják, a nagyobbik
2. Róbert Devereux, E. grófja, az elbbinek fla,
(Manesse-féle) kéziratban maradtak
szül. 1591., megh. 1646 szept. 14. 1. Jakab király heidelbergi
1603. visszaadta neki atyja címét és javait. A 30 fenn. Kiadta von der Hagen, Minnesiuger (1838,
éves háborúban többször harcolt Hollandiában a 4. köt., 96. sz.)
Essling hercege, 1. Masséna.
spanyolok ellen otthon a parlament ellenzéki
Essonne (ejtsd: esszonn), 90 km. hosszú melléktagjai közé tartozott. A polgárháború kitörésekor
1642. a parlamenti sereg vezére lett, bár nem volt folyója a Szajnának Franciaországban, az orlóansi
patakok
kiváló hadvezér 1644. egy kudarca után elmozdí- erdben ered Oeuf és Rimarde
összefolyásából (Aunay la Riviére-nél) keletkezik.
tották a fvezérségtl.
Essex-expediciö, 1. Tengeri tudományos ex- Vízmennyisége mindig egyenletes, partjainak lakóit, akik mozgató erejét kihasználják, sohasem
pedíciók.
Essexi sertés, angol kistestü fekete sertés veszélyezteti áradásokkal. Corbeilnél torkollik.
(small black breed), melyet az angol közönséges
Essonnes (ejtsd: esszonn), község Seine-et-Oise
sertésbl a kínai és a nápolyi sertés segítségével francia dép.-ban, 3 km.-nyire Corbeiltl, az Es;
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;

;

—
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vaspapirmalmokkal, pamutfonással és szesz-

sonne partján, vasút mellett,

(i9io)

és rézöntéssel, gépgyártással, igen
eyiirral,

nagy
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lak.,

nagy

Üüomítással XIU. századból való templommal,
A h'iz, amelyet magának Bemardin de Saint-Pierre
;

még most

—

Este

élethossziglan kinevezett elkelségek az utóbbi
pedig a cenzus szerint legtöbb adót fizetk közül 3
évre választott polgárokból állott A La Granjában
kitört katonai lázadás következményeként 1836.
eltörölték
:

£8tava7er-Ie-Lac(^t3d: esztavajó 15 lak), németül
am See, város és Broye járás székhelye
Pribourg svájci kantonban, a Neuehátel-tó K.-i
Esszénusok, 1. Eszeusok.
Esszim (Axim), afrikai kikötváros, 1. Axim. partján, 466 m. mf^asban, vasút- és gzhajó-áUoEsszivus (lat., az esse a. m. lenni igébl), 1. Eset. más, (1910) 1973 lak., posztókészítéssel Chilnatix
Est. a Nap lenjmgvásának az ideje, vagyis az az nev soktornyú gót kastéllyal.
Est deas in nobis, a^^itante cales«iidó. midn a Nap a szemhatár alá merül.
illó (lat.) a. m. Isten van bennünk, az lel£stacade (franc, ^tsd: esstakád), a h^óút
kesitésén hevülünk (Ovidius, Fasti VI. 5.).
elzárása cölöpökkel.
Este, 1. 53 km. hosszú jiieüékvize az Elbéneh
Estaca de Vares, hegyfok és Spanyolország
Hannover porosz kerületben; Welle közelében
legészakibb pontja CoruSa tartományban.
Estodal, régi spanyol hosszúsági mérték; ered, Buxtehude mellett hajózhatóvá válik és Este4 varas brüggénél torkollik. 2.E, város és járási székhdy
1801— 1858-ig a törvény szerint 1 E.
=^ 3'344 m. Vidékenként azonban nagy eltéré- Padova olasz tartományban, a csatomázott Frassekkel használták. 1 négyzet E. Kasztiliában sine és vasút mellett, püspöki székhely, (i9oi) 10,962
lak., porcellán és fayencekészítéssel ; régi, tJber1118 m2. Peruban és Chilében 11-49 m» volt
174'15 m., tino Carrara által épített kastéllyal, szép székesEstadio, régi spanyol útmérték
egyházzal, amelyben Crma da Conegliano egy
258-21 m,
Portugáliában
£stado (spanyol) v. braza, másként toesa, a madonnaképe látható. E. eredetileg a Marca Vero2 varas. Értéke sok- nensis et Aquileiensishez tartozott s Attila fölrégi kasztiliai ölnek neve
1-672
dúlta ; a Xn. sz.-ban Padovához és 1405. Velenféleképen változott Kasztiliában
céhez került, meljnek sorsában osztozott, mig
2-138 m.
Valenciában
Estafette (franc, ejtsd: esitafett), a. m. lovas Olaszország egj-ségét meg nem alapítottíÚí. Az
E. -család származási helye.
futár, 1. Staféta.
Este, olasz fejedelmi család, melynek se OtEstagel (ejtsd: esztazsei), város Pyrénées-Orientales francia départementban, az Agly partján bert rgróf volt. Nagy Ottó kortársa. Ennek egyik
festi vidéken. -2900 lak., márványbányával, bor- utóda, Albert Azzo IV. Henriket Canossába kisérte
és lisztkereskedéssel. Arago János generálisnak, 1077. Azzo két fiában az E.-család két ágra szaArago Ferenc csilla- kadt Idósebbik fia,IV.Welf, Németországba került
Arago Jakab utazónak
s a késbbi hannoveri és braunschweigi hercegek
gásznak szülvárosa.
Elstaires (ejtsd: esater), város Nord francia dépar- satyja lett Fiatalabbik fiának, I. Fulconak utódai
tementben, a Lys és vasút mellett, (i9oi) 6635 lak., Modena és Reggio fejedelmei lettek s késóbb Fervászonszövéssel, keményít- és szappangyártás- rarát is megszerezték, mint pápai búbért Ezek
mint a renaissance-tudományok és mvészetek
sal; ár\-aházzal.
EsUunento (sp.) a. m. a rendek gylése, pártfogói tntek ki; székvárosuk Ferrara, hol
egyetemet is alapítottak, sok humanista író, költ
cortes.
Estamin, I. Mamin^
és mvész otthona volt. Az E. család már az
Estaniinet (franc, eátsd: esatsminé), Francia- Árpádokkal rokonságba jutott H. András király
országban és Belgiumban olyan kávéház, ahol harmadik neje, Beatrix (1. Beatrix, 1.) által, kidohányozni szabad, vagy nagyobb kávéházakban nek fia, Posthimius István az E.-örökségre is
igényt tartott. Szorosabb érintkezésbe került haa dohányzók külön terme.
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Esszencia,

amelyben
1.

lakott,

Rssentia,

is áll.

Essence^ Aszubor.

Staffis

.-

mas

=

=

=

=

=

:

=

m

^

Estampe (franc, égted: eotamp), lenyomata vala- zánkkal Mátyás király idejében, kinek neje,
mely metszett vagy vésett rézlapn^ vagy knek. Beatrix (1. Beatrix. 3.), sógornje volt Herkules
Estampes. Anne, hercegn. 1. Étampes.
ferrarai hercegnek. Ennek fiát. Hippolitot nevezte
Estampie (ftanc), az újabb középkori táncdal ki Mátyás
gyermek létére esztergomi éregyik formája (1. Francia irodalom, középkor). sekké (L Estei Bippoiü). A család nevezetesebb
Estancia (sp.) a. m. lakás, a délamerikai argen- tagjai 1. Alfonz (150&—34), Lucrezia Borgia
tínai államokban kizárólag marhatenyésztósre férje, korának kiváló hadvezére és államférfla
szánt birtokok, melyeknek birtokosait esUincieros- volt, kit a költk, köztük Ariosto. magasztalva
nak nevezik.
dicsértek.Részt vett a cambraji ligában, de késbb
Estanda, város Sergipe brazíliai államban, a összetzött a pápákkal és elvesztette birtokainak
Rio Reál balparti mellékfolyója, a Piauhy partján, nagy részét. Csak V. Károly császár közbenjárákb. 12,000 lak. Gyapot- és dohánykivitel.
sára kapta vissza azt 1531. Fia Herkules (lM
Estatato reál (sp.) a. m. királyi statuttmi, 1559) szintén nagy bará^ volt a renaissanoe

m^

:

:

—

m-

ogy, a spanyol népre erszakolt alkotmány, melyet veltségnek. Herkules felesége Renée, Xll. Lajos
Vll. Ferdinánd özvegye, Mária Krisztina regens- francia király leánya a reformációhoz szított II.
királyné a Martinez de la Rosa minisztéritmi öS2i- Alfonz, az elbbi fia (1559 97) volt az utolsó jeles
tönzésére 1834 ápr, 11. léptetett életbe. Az E. a uralkodója Ferrarának. Udvarában élt Tasso, kit
cortest 2 törvényhozó testületre osztotta, a pro- késbb fogságban is tartott Természetes fiát,
ceres és procuradoresre. Az elsnek tagjai vol- Gesaret (1597—1628) a pápa megfosztotta Fertai az érsekek, püspökök, grandok és a királytól rara birtokától s az B. család csak Modenában

—

—
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fiaknak adományozni. Egy másikt-c. szerintpedig,
ha nem belföldiek másoktól mint a királyi felségtl vagy azoktól, kiknek ezen országban bármily
egyházi javadalom felett patrónus] joguk van
egyházi javadalmakat szereznének s azokba letelepedni bátorkodnának, mint az ország szabad96), ki országát 1796. elvesztette a franciákkal ságának háborgatói, vízbe vettessenek. A nemzet
szemben és 1803.halt meg.Egyetlen leányátilíana közelégületlensége ily frappáns módon nj^atkozBeatrixot Ferdinánd fherceg, I. Ferenc császár és ván, a Curia végre is beleegyezett a botrányk
Mária Terézia harmadik fia vette nül.
alapí- eltávolításába. Vl.Sándor pápa 1497. megersítette
totta meg az osztrák E.-családot. 1803-ban Modena a magyar egyháztörténelemben páratlanul álló
helyett Breisgaut kapta, melyet már 1805. elve- cserét, mely szerint E. bíbornok, esztergomi ér.szített megh. 1806. Fia IV. Ferenc 1814. vissza- sek primási méltóságát az esztergomi érsekségkapta Modenát, ehhez anyja halála után 1829. gel együtt elcserélte az egri püspökséggel, melyMassát és Carrarát csatolta. Pia, V. Ferenc 1859. nek akkori javadalmasa, Bakócz Tamás lépett a
elvesztette országát, mely Sardinia királyság- primásság és esztergomi érsekség birtokába. II.
hoz csatlakozott; megh. Bécsben 1875. Benne Ulászló 1498 jan. 20. Budán kelt oklevelében erkihalt az osztrák B. -család, melynek címét és va- sítette meg a cserét, egyúttal helybenhagyván
azt is, hogy az egii püspökké lett E. ezentúl Olaszgyonát Ferenc Ferdinánd fherceg örökölte.
országban tartózkodjék. A leggazdagabb magyar
Este, angol család, 1. D'Este.
püspökség, valamint az egymásután E. birtokába
Estébanez Calderon, 1. Calderon, 3.
Estei Hippolit, estei I. Herkulesnek, Ferrara került milanói és capuai érsekség, a ferrarai és
uralkodó hercegének nápolyi Eleonórától 1479. szül. modenai püspökség, meg még hat zsíros olasz
fia, s ennek révén Hunyadi Mátyás magyar király apátság rengeteg javadalma busásan kárpótolták
második nejének, Beatrixnak unokaöccse. Megh. az elvesztett primási javadalmakat.
Esteli lepkék, esti, szürkületi, alkonyati lep1520. Mátyás király E.-t már hat éves korában
kinevezte esztergomi érsekké. VIII. Ince pápa kék (Crepuscularia), a nagy lepkék egyik csoazonban vonakodott az érseki széken megersíteni portja. Az idetartozó fajok leginkább alkonyatkor
a kis gyermeket s a királyhoz 1486 jún. 6. in- röpülnek, ámbár vannak olya,nok is, melyek éjjel,
tézett brevejében az egyház és az ország méltó- 8 melyek nappal röpködnek. Éppen ezért az újabb
ságára hivatkozván, a gyermek helyett egy érde- rendszer elhagyja a lepkéknek a röpülés napmes embert hozott szóba. Ez azonban hirtelen szaka szerint való csoportosítását. Az idesorolmeghalt, mirl E. apja budai követét, Valentini tatni szokott pillék nyúlánk testüek, hosszú pödörCaesart 1486 nov.23- azzal a megjegyzéssel értesí- nyelvvel bírók, fokozatosan vastagodó vagy hátette, hogy «jó barátunknak, az orvosnak köszönd romszögletes
csápokkal, keskeny,
hosszúkás
meg nevünkben, hogy ezen s más jó tudósításokkal szárnyakkal. Hernyóik élénkszinüek s rendszokottnekünk szolgálni». Az akadályok elháríttat- szerint farkszarwal birnak, leginkább a földván, a nyolcadfél éves B.-nek az esztergomi érseki ben bábozódnak. Hazánkból mintegy 100 faj ismeszékbe emelése 1487. megtörtént. Ez idrl retes. Ide soroltatnak a következ családok 1.
írja fra Paolo da Lignano, hogy a magyar ki- Szenderek, zúgópillék (Sphingidae), az Acherontia
rályné Magyarország prímásával (t. i. Beatrix (pl. A. atropos L., halálfejes lepke), Smerinthus
7^/2 éves unokaöccsével) egy ágyban szokott (pl. S. ocellata L., esteli pávaszem), Daphnis
háhii (insieme in letto dormire). E. Mátyás ha- (pl. D. nerii L oleánderpille), Sphinx (pl. S. ligulála után, II. Ulászló koronázási idején is Beatrix- stri L., fagyalszender), Deilephila (pl. D. euphorszal együtt az esztergomi várban tartózkodott, biae L., kutyatej szender), Macroglossum (pl. M.
mialatt helyette, a gyermek helyett, II. Ulászlót a stellatarum L., kacsafarkú pille) stb. nemekkel.
zágrábi püspök, mint legidösb magyar fpap kente 2. Üvegszárnyuak (Sesiidae), darazsakhoz hasonföl Magyarország királyává. Helyzete az ország- lók, átlátszó szárnyakkal, verfényes napokon a
ban, Beatrixszal együtt, az Ulászló trónraléptét vbágok körül repkednek hernyóik fák ós bokrok
követ politikai bonyodalmak idején tarthatat- ágaiban s gyökereiben élnek s itt is alakulnak át
lanná vált, úgy hogy Ulászló engedelmével haza- Trochilium, Sciapteron, Sesia stb. nemekkel.
utazott Olaszországba. Pár évi távollét után azon- 3. Tliyrididae, apró zömök lepkék, nálunk egy
ban, nüután 14 éves korában bíbomokká lett, fajjal (Thyris fenestrella Se.) kópviselvék. 4. Zy1494. visszatért érseki székhelyére, honnét els gaenidae (igácfélék), vastagtestü kisebb lepkék,
dolga volt elmozdítani helytartóját, Ibafalvi Ta- feketés, zöld v. kékes szinüek s többnyire piros
mást, kinek helyét egy egészen ismeretlen olasz pettyekkel v. sávokkal díszítvék, Ino (pl. I. amemberrel töltöttebe. Kora, életmódja, távolléte az pelophaga Bayle, melynek hernyója a szll leveországból, járatlansága az egyházi dolgokban, lét pusztítja), Zygaena stb. nemekkel. 5. Syntomiközvetetlen oka volt a II. Ulászló király II. de- dae, fonalas csápokkal, hosszú háromszög fels
krétumában foglalt törvénycikkek hozatalának, szárnyakkal, Syntomis, Dysauxes nemekkel.
melyek szerint egyházi javadalmak külföldiek- 6. Heterogynidae, hazánkban nem képviselt, délnek és idegieknek ne adományoztassanak, eiu*ópai kis család. Az újabb rendszer e családok
azokat pedig, kiknek már adományoztattak, egy részét messze elszórta egymástól.
a királyi Felség bizonyos határnapra székhelyükre
Esteli vakság, 1. Hemeralopia.
szóUtsa és ha vonakodnának visszajönni, javaEstella (^tsd: — eiya), város és járási székhely Nadalmaikat joga legyen ó Felségének érdemes hon- varra spanyol tartományban, az Egának terraszos

Alfonz, egy év múlva lemondott az uralomról és 16M. egy tiroli kapucinus-kolostorban halt meg. I. Ferenc (1630—58),
Rajnáid (1694-1737) és III. Ferenc (1737-80)
a Habsburgok szövetségében harcoltak. A család
utolsó sarja 111 Herkules Rajnáid volt (1780
uralkodott. Pia,

;

:

,

,
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dombokkal környékezett völgyében, (1900) 5736 (Taschenb. f. d. vaterl. Gesch. 1821. 288. és 1830.
lak. A rómaiak korából származó szti-atégiai fon- 11—13.) az E.család els sének Salamont mondja,
tosságú város a karlista háborúkban nagy szerepet kinek két fla Péter és Illés 1238. osztozott az si
játszott.1872— 76-ig Don Carlos fhadiszállása volt. javakban, közülök amaz az E., emez az lUésházy
Concha generális, dueroi marquis, 1874 jún. 27. családot alapította. Eszterháza község neve,
a város ostrománál elesett az 1875. ellene inté- melyrl a család a nevét vette, nyilván szláv
zett támadás szintén sikertelen maradt; csak eredet (Stras, Szterasz lehetett), ezért volt e
1876. sikerült Primo de Rivera generálisnak névnek a középkorban az a többféle változata,
hosszabb osti-om után a várost megadásra kény- min (de) Estoras és Zerházy, melyek a szláv
névalak más-más hangfejldés szerinti magyaszeríteni.
Estepa, járási székhely Sevilla spanyol tarto- rosításának felelnek meg. Az E. család a XVI. sz.
mányban, olajfákkal beültetett dombok között, a derekától fogva kezd emelkedni. Ekkor élt BeneGrenii egyik baloldali mellékvizénél, (1900) 8591 dek, kinek két fla közül István már a flában.
lak., szép mecsettel, amelyet kat, templommá ala- Tamásban kihalt, Ferenc pedig pozsonyvmegyei
;

:

kítottak

alispán volt s anyja, galanthai Bessenyei Ilona

át.

Estepona, járási székhely Malaga spanyol tart.ban, a Sierra Bermeja (1450 m.) lábánál elterül
síkságon, a Földközi tenger mellett. (1900) 9310
lak., halászattal, kitn gyümölcs-, cukornád- és
szlltermeléssel. Kikötjében világító torony áll.
Esterek a. m. összetett éterek (1. o.).
Estérel, a nyugati Alpok mészkzónájának
egyik csoportja, Cannes és Dragnignan között a
Massif des Maurestól a szép Argens-völgy, a Varban lev Mész-Alpoktól pedig a Bran?on völgye
választja el. Legnagyobb magasságát a Vinaigreben (616 m.) éri el. Az erditl nagyobb részében
megfosztott hegytömegen a marseille-nizzai vasút
;

öröksége után legelször használta a galanthai
elnevet. E. Benedek az els, aki az B. nevet
használja.
A család jelenlegi három fágának megalapítói
E. Ferenc és nejének, Illésházy Zsófiának gyermekei Miklós nádor a fraknói, Dániel a cseszneki
és Pál a zólyomi ág megalapítója. A fraknói ágazatban E. Miklós 1613. bárói, 1626. grófi rangot
nyert. A fraknói ág idsebb ágazatából Pál 1687.
római szt. birodalmi hercegi rangot nyert elsszülöttségi jogon, 1712. pedig az egész fágra.
A cseszneki ágazatban E. János 1683. nyer grófi
rangot, de az
ágazata már gyermekeiben kihalt. A zólyomi ágban végül E. Antal, István,
Sándor és János 1715. nyertek grófi rangot.
grófi ág jelenleg 3 ágazatra, fraknói, cseszneki ós
:

több alagúttal megy keresztül.
E8terellit,amíibol- (diorit-) porflrit kzet, amely
mint lényeges elegyrészt kvarcot is tartalmaz és
különösen ki van tüntetve holokristályos alap- zólyomira oszlik, elbbi két alágra az idsebb
anyaga révén. Nevét Estérel (St. Raphael közelé- V. tatai és az ifjabb v. cseklészi alágra, a cseszneki
két alágra az idsebb és az ifjabb vagy erdélyire
ben, Franciaország) után nyerte.
Esterházy (galaiúhai Jierceg és gróf) család, oszUk. A zólyomi ágazatnak alága nincs.
csamely a kihalt gr. Illésházy,továbbáa pozsonyvm.-i lád címere: kék mezben arany koronán áUó
vathai Salamon, veszprémvm.-i Salamonfay és aranyos griff, els jobb lábával kivont kardot,
zaiavmegyei harkályi Salamonváry családokkal baljával három piros rózsát tartva. Sisakdísz:
együtt a Salamon nemzetségbl származott s talán hasonló griff. Takaró jobbról aranykék, bafról
a fehérvm.-i alapi Salamon család is közös eredet arany-vörös. V. ö. Nagy I., Magyarorsz. csal.
velük. A nemzetség si fészke a Csallóköz. Els rv. k. 80—100.
Wertner M., Magyar nemzetismert se Mokud ségek n. köt.; Magyar Nemz. Zsebkönyv,
1186. fordul el, mint rangú családok; ITialy K., A galanthai E.-ak

A

:

:

A

:

;

F-

királyi pristaldus.

A

frafaiói

késbbi nemzetiékbl 188a

vonalának

nemzedékrendjéhez.

Turul

évf. 61.

ismeretesek 1239-ben
Nevezetesebb tagjai a családnak
alsó-hiadaljafóldi Syl.E. Alajos herceg, lovassági tábornok, szül.
rak, Tivadar, Izsák Bécsben 1844 márc. 9. Katonai szolgálatát a 2.
és Miklós, 1242-ben dragonyos-ezredben kezdte meg. 1863-ban hadsalamonfalubeliPósa, naggyá nevezték ki s 1864. fhadnaggyá lépett
Miklós,
Mihály és el a 2. dzsidás-ezredben. 1866-ban a harctéren
György s elhalt ro- szerzett érdemeiért a katonai érdemkereszttel
konuk Roth, 1248. tüntették ki. A háború után tiszti rangjának m^Farkas és testvérei tartása mellett kilépett a tényleges katonai szolJakab, Péter, Bene- gálatból; 1879. kamarás lett. A magyar honvédség
dek és Pál, kik mag felállítása után annak kötelékébe lépett, de mint
Az Bsterhásy-csalid hercegi
nélkül elhunyt roko- rnagy ismét visszament a közös hadsereghez, a
címere.
nuk, Beche fia Vi- hol azután gyorsan emelkedett az altábomagyi
tajis salamoni és vathai birtokai fölött egyez- rangig; mint ilyent 1902. a magyar testrség
kednek István fla Miklóssal. 1287-ben János és Ist- kapitányává nevezték ki s egyúttal a v. b. t. taván testvérek, vathai birtokosok említtetnek. nácsosi méltóságot adományozták neki. Kiváló
1324. a következ salamoni nemesek fordulnak szakért a telivértenyésztés terén
a magyar álel Mihály fla János, László fla Tamás, Gylián fla lam részére Angliában, ahol évekig volt katonai
Tónk, György és János. Ezek a pozsonyvmegyei attasé, több jelents ló vételét eszközölte. 1905-ben
Salamon nembeliek oklevelesen ismert legrégibb a 8. huszárezred tulajdonosává és lovassági tátagjíü. Ezekkel szemben b. Mednyánszky Alajos bornokká nevezték ki.
:

;

:
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szül. 1676.,

megh.

1722.,

Ferenc

és Thököly Mária íia afraknói ágból. 1703. csász.
ezredes volts Forgách Simon gr. tábornok és gyri
helyettes parancsnokkal szétverték Ocskay csapatát s Lévát a kurucoktól elfoglalták. 1704. már

Rákóczihoz pártolt s a nagyszombati ütközetben
a kurucok balszárny át vezette. 1705. Bercsényivel a Vág mentén maradt s a vereski vagy pudmerici csatában az
parancsnoksága alatt volt
a kuruc sereg balszámya. 1706. Bottyánnal és
Bezerédyvel Starhemberg Miksa gr. cs. altábornagy csapatait a fertmenti és soproni megersített védvonalból kiverte, sok foglyot és zsákmányt
ejtve s innen Ausztriába ütve, Bécs külvárosáig
mindent felégetett. Majd Starhemberg Guido hadtestének szemmeltartására Tatánál rködött.
1707. az ónodi gylés után a Vág melletti parancsnoksággal bízatott meg, de nem tudta megakadályozni, hogy Starhemberg el ne foglalja
Csejthe várát s a fehérhegymenti várakat. Sokkal eredményesebb volt 1708. dunántúli mködése. Bevette s lerontotta Körmend várát, aztán
még a tél folyamán a stájer határokra csapott,
augusztusban pedig kétszer is berontott Ausztriába s Bécsig hatolt, maga József császár is
alig tudott elle menekülni Laxenburgból. Visszatérve, Rusztot és Nezsidert foglalta el. Majd a
horvátok muraközi és légrádi sáncait vette be,
mely alkalommal Jellachich Gábor alezredest és
vicebánt 500 emberével levágta s a menekülket
a Muraközön át üldözte. 1709. elején is szerencsésen harcolt a Dunántúl, de már jun. elején
Heister túlnyomó ervel tör a Dunántúlra, Palotánál megveri B. Antalt, aki leolvadt seregével
télre kelve átköltözik a Duna bal partjára és Érsekújvárba vonul, honnan a romhányi ütközet
napján kitörve, Pozsonyon túl hatolt, bevette a
császáriak récsei erdített állomását s Modort,
Bazint és Szentgyörgyöt megostromolta. De az-

-
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4. E. Bálint Miklós gr., szül, 1740., megh. 1806.
Bálint József íla, francia tábornok s egy huszárezred tulajdonosa. Még csecsem volt, midn apja
egész vagyontalanul árván hagyta. Eleinte Mária
Lesczinska királyné és Bercsényi László gr., késbb Choiseul hg. vette pártfogásába, az utóbbihoz való ragaszkodása miatt azonban, midn megbukott, 1764. majdnem elvesztette ezredét. Mária
Antoinette eljegyzésekor vitte XVI. Lajos arcképét Bécsbe, hol úgy Mária Terézia, mint II. József kegyesen fogadta, s ha ekkor E. vissza akart
volna térni Magyarországba, ez semmi nehézségbe sem ütközött volna, mint egy elbbi alkalommal, midn hazajövetele E. Miklós gr. szentpétervári nagykövet és E. Ferenc gr., a késbbi
kancellár közbenjárása ellenére is meghiúsult.
B. Bálint azonban ekkor már jobban húzódott
Franciaországhoz, hol bizalmas viszonyban volt
Artois grófifal, a késbbi X. Károllyal, valamint
Mária Antoinette is különösen kedvelte s egyizben személyes közbenj árasával megakadályozta,
hogy a hadügyminiszter B. huszárezredét feloszlassa. 1780. tábornok lett. A forradalom kitörésekor huszárezredével Valonciennesben állomásozott s egy ideig fenn tudta tartani a rendet,
úgy hogy a menekül hercegeknek biztos utat
nyithatott a Namur felé. De már 1790. kezdetén
itt is felbomlott a rend s E. Parisba menekült a
király oldala mellé. Ezen idbeli tartózkodásának
egyik legnevezetesebb mozzanata volt, midn a
király megbízásából Lafayette-tel egyezkedett a
királyi ház érdekében. Artois gróf ismételt felhívására 1791. els felében hagyta el Parist s
Coblenzbe, az emigránsok székhelyére ment,
majd Artoist Bécsbe kisérte, honnan még 1791
folyamán a francia hgek megbízottjaként SzentPétervárra utazott Katalin cárnhöz. Huzamosabb ideig tartózkodott ezután Volhyniában, majd
az orosz-francia háború kitörésekor Angliába
vonult s ott halt meg. Emlékiratai 1905. jelentek
meg. Gr. HaUewyl Franciskától két íia maradt
Bálint Fülöp, szül. 1786., megh. 1838. és László,
cs. kir. kamarás s Oroszországban a grodecki
uradalom tulajdonosa. V. ö. Századok 1877. A m.
tört. társ. pozsonyi kirándulása 50. s köv. 11. Az
E. családja 1876-ig virágzott. A Dreyfus-ügyben
szerepelt Walsin-B. rnagy nem ebbl az ágból
származik, hanem B. Mária Anna grófnnek Walsin
tiszttel kötött morganatikus házasságából.
5. E. Béla gróf, a cseszneki ágból, a frendiház
tagja, szül. 1854 febr. 5. Kiterjedt birtokait minta-

tán mulatozásnak adta magát s Rákóczi Érsekújvárban Károlyi Sándorral váltotta föl, B. Antalt magához vette s midn Lengyelországba készült, udvari lovasságával Sárospatakon hagyta,
ahol azonban Viard meglepte és B. a Bodrogon
átmenekült. 1710 nov. Lengyelországba ment át s
ezentúl Rákóczival maradt, elkísérte Francia-,
majd Törökországba. Rodostóban halt meg. Eltemették a rodostói görög templomban. 1906-ban
nev
Rákóczi hamvaival együtt E. Antalt is hazahozták
és okt. 30. Kassán temették el. (Sirföliratát 1. II.
Rákóczi F. emlékiratai. Közli Thaly K. 5. kiad.
Pest 1872, 333. 1.) Tábori könyvét Thaly K. adta
ki, Gr. E. Antal kuruc generális tábori könyve gazdaságokká tette s a kivándorlás meggátlására
1706— 1709-ig (Budapest 1901). Els nejétl gr. kölcsönsegélyegyleteket stb. létesített. 1906—
Erddy Juliannától (megh. 1696.) nem maradtak 1910-ig alkotmánypárti programmal orsz. képgyermekei számzetése alatt újra megnsült, el- visel volt. Egy ideig a Magyar Lovaregylet
vevén Nigrelli Anna Mária grófnt, kitl Bálint igazgatója volt ismert galamblöv.
6. E. Dániel, szül. 1580., megh. 1654., Ferenc
(József) nev fia, a francia vagy Hallewyl-éig alaés Illésházy Zsófia fia, a cseszneki ág alapítója,
pítója született.
3. E. Bálint (József) gróf, Antal kuruc tábor- aranysarkantyús vitéz, cs. k. tanácsos, 1628. egyik
nagy fia. Midn apja 1722-ben Rodostóban meg- tagja annak a bizottságnak, mely a török biztohalt, Franciaországban keresett menedéket, hol sokkal a hódoltsági falvak adóját szabályozta,
egy magyar menekültekbl alakított huszár- tagja volt továbbá az 1635. országgyíUésen a haezredbe vették föl. Megnsült, elvevén Philipprne tárvizsgáló s 1647. és 1649. az adószámadást vizsde la Nougarede de la Garde-ot, kit 3 év múlva gáló bizottságnak. Nádorságra is ki volt jelölve.
már 2 gyermekkel özvegyen hagyott.
Rumy Judittól húsz gyermeke született.
:

;

;
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kuruc tábornok, ki fleg a
nevezetesebb hadi
tette volt, midn 1705 telén Heister csapatait kiverte Bazin, Modor és Szentgyörgy városokból,
1711-ben Kassát védelmezte a császáriak ellen
5—6 ezer emberrel s többszörös felhívás után is
csak a szatmári béke ünnepélyes kihirdetése eltt
3 nappal adta föl.
8. E. Dániel gróf, frendiházi tag, az E.-ak
zólyomi ágának feje, szül. 1843 jan. 4. Fia néhai
7.

E. Dániel

gróf,

Vág vidékén mködött. Egyik

Kázmér Miklósnak, aki az 1839-Lki országgjülésen mint kitn ellenzéki szónok szerepelt a
fels táblán. Jogi doktori vizsgát tett. Nemcsak itthon, de Salzbm'gban is vannak nagybirtokai.
9. E. Ferenc gróf, fkancellár, szül. 1715 szept.
19., megh. 1785 nov. 7. Részt vett az 1741. országgylésen, 1760. Mosony vmegye fispánja lett,
1766. pedig a magyar kancellária élére és így a
E.

-
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végre 1773. lovastábomok lett. 1760. Berlin bevételénél megakadályozta a fegyvergyár szétrombolását. 1770. a lengyel határra küldött flgj'el
sereget vezette s 1772. ö szállta meg Lemberget
Gr. Traun Anna Máriától született 4 fla közül
József és Imre terjesztette tovább ágazatát.

Imre

12. E.
ápr. 11.

A

gróf,

frendiházi tag,

szül.

1840

cseszneki ház idsebb ágának sarja

hadseregben szolgált min t fhadnagy,
Pozsony vm. rédei nagybirtokos.
13. E. Kálmán gi'óf, szül. Nagyiklódon 1830
Kolozsváron tanult
júl. 7., a cseszneki ágból.
s az országgylésre kir. táblai gyakornoknak
esküdött fel, midn kiütött a szabadságharc. E.
közvitéznek áUt be, de Bem, ki alatt több harcban is résztvett, mindjárt tisztnek nevezte ki.
Több Ízben Mtünt vitézségével a szebeni csatában
egy ágyúgolyó szétroncsolván karját, tovább nem
vehetett részt az ütközetben. A szabadságharc
után gazdasággal és tudományokkal foglalkozott
és számos természettadományi és földtani cikket
tett közzé az erdélyi múzeum érdekében is sokat
buzgólkodott. A nagyszebeni tartomány-gylésen,
eleinte a

késbb

kilépett.

;

legbefolyásosabb polcra áUlttatott. 1783— 1785-ig
horvát bán volt. Mint elkel és gazdag ifjú fúr
nagy szerepet játszott a bécsi társaságban, hol
Quinguin név alatt ismerték és különös kegyben
állott Mária Teréziánál és férjénél, Ferenc császárkormányzása alatt hajtották végre Ma- noha meg volt választva, nem jelent meg 1865.
nál. Az
gyarországon az úrbér szabályozását és a nagy mint fogarasi képvisel résztvett az utolsó kolozstanügyi reformokat. József császárral szemben, vári országgylésen, majd mint Kolozsvár képszintén nagyra becsülte, felterjesztéseiben viselje a pesti országgylésen a Deák-párt híve
ki
erélyesen védte a magyar alkotmányt, a nemesi volt. 1871-ben Kolozs vármegye és Kolozsvár fés egyházi szabadságokat. Nagyon müveit, olva- ispánja, majd a kolozsvári Nemzeti színház intensott fúr volt, ki cseklészi kastélyában szép könyv- dánsa volt. 1887-ben a gyalui kerület választotta
a parlamentbe, melyet több cikluson át képviselt.
tárt gyjtött.
10. E. Imre gróf, esztergomi érsek, szül. 1663., Jelenleg Kolozsvár város és Kolozs vármegye
megh. Pozsonyban 1745 dec. 6., Imre ésBucsányi fispánja.
14.
Károly gróf, egri püspök, egyike a
Zsuzsanna fla a cseszneki ágból. 17 éves korában
a pálosok bánfalvi zárdájába (Sopron mellett) magyar kat. egyház vezéralakjainak; szül. 1725
lépett s miután teológiai tanulmányait Rómában máj. 4., megh. 1799 márc. 14. E. Ferenc gr. Mr.
elvégezte, egyideig Nagyszombatban tanár, majd tárnokmester fla. Tanuhnányait Pozsonyban és
perjel, provinciális és késbb rendjének generá- Nagyszombatban folytatta és Rómában fejezte be.
lisa lett. 1706. váci. 1708. zágrábi, 1722. vesz- Visszatérve egyideig családja si birtokán. Pápán
prémi püspökké neveztetett ki. 1722— 25-ig a m. lelkészkedett, de már 1752. esztergomi kanonok
kir. udvari kancellári méltóságot viselte, míg lett, késbb pedig helytartótanácsos és cattarói
végre 1725 szept. 1. esztergomi érsekké nevezték vál. püspök. Mária Terézia, ki feUsmerte értékét,
ki. Az 1741. híres országgylésen Mária Te- 1759. váczi, késbb pedig egri püspökké nevezte
kezdte meg a bazilika építését, merézia legbuzgóbb hívei közé tartozott s lelkesül- ki. Váczott
ten segítette a királyt pénzzel és katonasággal. lyet aztán Migazzi fejezett be. Egerben a Uceumra
Már elbb is, de különösen mint esztergomi érsek, Hell Miksa tervei szerint csillagászati obszervatónemes szíve és pazar bkezsége által szerzett riumot épített és ezt angol készítménj' eszközökmagának szép hírnevet. 20 év alatt 10 milliónál kel gazdagon felszerelte. Bécsben is igen nagy volt
többet adott jótékony célra s- midn egy alkalom- a befolyása, különösen a királynnél és a magyar
mal pénztára kiürült, a nyakán csüng nagy arany kancelláriánál, melynek élén akkor bátyja, Ferenc
keresztet zálogosította el, hogy a szegényeknek állott mint fkancellár. Sok ideig meg tudta akadáalamizsnát adhasson. Veszprémben újra építtette lyozni a munkácsi g. kath. püspökség felállítáa Szt. Mihály templomot. Bánfalván a pálosok sát. Székhelyén poUtikai és egyházi eszközökzárdáját, Pozsonyban pedig a Szt. Erzsébetrl el- kel egyaránt üldözte a görög hitközséget. Még
nevezett betegápoló apácák zárdáját alapította. nagyobb szerep várt reáll. József korában, kinek
Eltemették a pozsonyi székesegyházban. Egyszer reformjaival szemben vezette a magyar püspöki
síremlékén az általa készített fólirat hirdeti em- kar harcosabb elemeit. Az 1790-iki országgylélékét.
sen is
volt a katolikus párt vezére, és sokáig
.11. E. Imre gróf, szül. 1726., megh. 1792., ellenezte a protestánsok jogainak eUsmerését és
János és gróf Berényi Borbála fla a cseszneki törvénybe iktatását. Püspökségének érseki rangra
ágból, veszprémi fispán, lovastábomok s egy való emelését is
készítette el, de az csak halála
huszárezred tulajdonosa. 16 éves volt, midn után, 1804. történt meg. Több
nyomtatásban
az E.-huszárok közé lépett s vitézségével több- is megjelent, mint Hártnas üdvösséges kérdés
szörösen kitnvén, elbb rnagy, 1749. alezre- (Pest 1751); Az 1775. évben tartott jubileum {Egev
des, 1756. ezredes, 1758. tábornok, 1763. altá- 1776), de ezeknél nagyobb világot vetnek tudobornagy, 1768. egy huszárezred tulajdonosa s mányára és egyéniségére azok az emlékiratok,
;

;

t
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melyeket egyházpolitikai kérdésekben intézett a
kormányhoz. V. ö. MarczcUi, Magyarország története II. József korában, II. kiad.
lö. E. MiliMy gróf, szül. 1783., megh. 1874.
Gr. Széchenyi Istvánnal együtt az elsk közé tartozott, ki az 1825-ki országgylésen magyaiod
beszélt s Magyarország haladásának egyik legtevékenyebb harcosa a 48 eltti idkben. 1848-ban
a honvédelmi bizottmány tagja volt.
16. E. Mihály gróf, szül. 1884 ápr. 20. Londonban és az oxfordi Queens Collegeben, majd Budapesten tanult és itt jogi doktorrá avatták. Ezután
is több évig Angliában, Belgiumban és Németalföldön nemzetgazdasági tanulmányokat végzett.
1910-ben a galántai kerületben Justh-párti programmal képviselül választották.
17. E. Miklós, nádor, a család nagyságának
és fényének megalapítója, Ferenc pozsonyi alispán és niésházy Zsófia, I. István nádor testvérének fia, szül. Galántán 1582 ápril 8., megh. NagyHöflányban 1645 szept.ll. Szülei protestánsok voltak s eleinte is protestáns, késbb azonban a katolikus vallásra tért s Pázmánnyal együtt a katolicizmusnak legersebb oszlopa s úgy politikai,
mint vallásos téren méltó ellenfele ezen korszak
két nagy alakjának, Bethlennek ós I. Rákóczi
Györgynek, akikkel azonban vetekedett az ers
nemzeti érzelemben. 1611-ben a gazdag Mágocsy
Ferenc özvegyét, Dersffy Orsolyát vette nül, még
pedig a hagyomány szerint maga a szép özvegy
ktaálta kezét az akkor még aránylag szerénysorsú ifjúnak ezáltal óriási vagyon birtokába jugazdagsága, kiváló képességei és a Habsburg-házhoz való tántoríthatatlan ragaszkodása
mind magasabbra emelték. II. Mátyás mindjárt
uralkodása kezdetén kapitánnyá és tanácsossá
tette, majd 1613. testvéreivel együtt bárói rangra
emelte, 1617. pedig Bereg, 1618. Zólyom vm. fispánjának nevezte ki. II. Ferdinánd megkoronáztatásakor, midn Magyarország zászlaját vitte,
aranysarkantyús vitéz, és Kis-Martont kapta adományba. Az 1625-ki soproni országgylés nádornak választotta meg s a következ évben
Fraknó várát kapta adományba a fraknói grófsággal együtt. Kiváló része volt 1622. a nikolsburgi s 1645. a linzi béke létrejövetelében. Politikai vezéreszméje a Habsburg-ház uralmának
megszilárdítása s Magyarországnak a török uralom alól a Habsburgok segélyével való felszabadítása volt. Az
korában azonban a török eUen
semmiféle nagyobb hadjáratot nem viseltek, mindamellett 1623. a Nyitra folyó meUett volt alkalma
megmérkzni egy török csapattal, mely fölött fényes diadalt aratott. Mint magyar író a kiválóbbak közé tartozik, müvei megjelentek a Nemzeti
Könyvtárban. Nagy-Szombatban az általa épített templomban temették el. Dersffy Orsolyától
és bedeghi Nyáry Krisztinától, Thurzó Imre özvegyétl öt fia István, László, Mihály, Pál nádor,
a hercegi ág alapítója és Ferenc, a fraknói grófi,
cseklészi és Hallewyl ág alapítója, és két leánya,
Anna és Mária maradt, amazt Nádasdy Ferenc,
;

tott s

tüzérségi fparancsnok, egy magyar gyalogezred
tulajdonosa, aranygyapjas vitéz, a Mária-Teréziarend lovagja stb. Ifjúságát utazással töltötte, bejárta Angliát, Francia- és Olaszországot, miköz-

ben müérzékét nagyon
pályát

hamar elhagyta

kifejlesztette.
s ezentúl,

A

katonai

fleg ünnepé-

lyes alkalmakkor diplomáciai küldetésekben vett
részt, melyekben szertelen pompaszeretete által
tnt fel. Szenvedélyes barátja és pártfogója volt
a tudományoknak és mvészeteknek. A híres E.(a mai országos) képtárt ö alapította. Ezenkívül
könyvtárt, érem- és csigagyüjteményt alapított.
Bkezsége nem ismert határt, pl. 1797., midn
a franciák az örökös tartományokat fenyegették,
a saját költségén ezer önkéntest állított ki és
szerelt föl jobbágyaiból, s így történt, hogy rendkívüli jövedelme mellett is gyakran pénzzavarba
jutott. Ez az az É., akit 1797. Berzsenyi is megénekelt. Midn 1809. Napóleon a magyarokat új
királyválasztásra hívta fi, E. Miklóst szemelte
ki leend magyar királynak.
19. E. Miklós herceg, a hercegi ág jelenlegi
feje, néhai E. Pál herceg (szül. 1843., megh. 1898.)
fia, szül. 1869 júl. 5. Bécsben, cs. és k. kamarás,
vaí. bels titkos tanácsos, a frendiház tagja, 1900
óta az aranygyapjasrend lovagja. 1898-ban nül
vette Cziráky Margit grftit, Cziráky Antal gr.
leányát, aki megh. 1910.
20. E. Miklós József herceg, szül. 1714 dec. 18.,

megh. 1790

Pál tábornagy
tábornagy, soproni fispán,
fkomom ok-mester, a magyar Mr. testrség kapitánya, aranygyapjas vitéz s a Mária-Teréziarend lovagja. Harminc éves korában a Gyulai-huszárok ezredese volt s kitüntette magát a
strigaui ós trautenaui csatákban, valamint Németalföldön. 1746-ban résztvett a drezdai kongresszuson. 1747-ben tábornok. A kollini ütközetben szuronyszegezve támadta meg egy gyalogcsapattal az ellenséget, visszaverte s általában az ütközet alatt hsiességével tnt ki. 1768ban tábornagy lett. 1778-ban Sopron vármegye
részérl 2000, saját részérl 200 huszárt állított ki. 1783-ban leányivadékaira is megkapta
a hercegi címet. Nemcsak a csatatéren tnt ki,
hanem a mvészetek pártolása által is emlékezetessé tette nevét. Különösen kedvelte a zenét,
kismartoni kastélyában fényesen javadalmazott
zenekart tartott, melynek élén Haydn állott.
1766— 69-ben emeltette a fényes eszterházi váröccse;

kastélyt

ö

szept. 28., József fia,

maga

is

is.

E. Miklós József gróf, frendiházi tag,
szül. 1839 dec. 5., megh. 1897 máj. 7. Eleinte katonáskodott, majd fhadnagyi ranggal kivált a
hadseregbl s azóta a lósportnak és a mvészetek
pártolásának élt. A múlt század hatvanas és hetvenes éveinek egyik leghíresebb úrlovasa volt s
1867. a kontinens úrlovasainak championatusát
szerezte meg 27 gyzelemmel. Angliában is több
versenyt nyert. Különösen az akadályversenyekben tnt ki ügyességével és merészségével. 1868ban az
agitációjára alakult meg Bécsben a
ezt Homonnai Drugeth György vette nül.
Jockey Club für Oesterreich, amely naggyá tette
18. E. Miklós herceg, szül. 1765. szept. 12., az osztrák versenyügyet s amelynek B. sokáig
megh. 1833 nov. 25., Pál fia, soproni fispán, a igazgatója is volt. Az ö
a freudenaui nagym. kir. testörsereg kapitánya, altábornagy s szer pálya felépíttetése. Tevékeny részt vett a
21.
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26. E. Pá7 herceg, nádor, Miklós nádor fla, szül.
Mag5'ar Lo varegylet mködésében is. Tatán nagy
trainingtelepeket létesített s vei-senypályát is 1635 szept. 7., megh. 1713 márc. 26. Bátyja, László
épített, hol a Magyar Lovaregylet az ö, majd halála után 1652. soproni fispán, 1661. fudvarörököse, Ferenc gróf támogatásával 1907-ig mester lett. 1663-ban Zrinyi Miklóssal együtt harévente rendezett lóversenyt. Nagyszabású ver- colt a török ellen, majd Montecuccoli alatt tnt ki.
senyistállója nagy sikereket ért el. Éveken át 1667-ban alsó-magyarországi fvezér és tábormestere volt a Budapesti Falkavadásztársulatnak s nagy lett s az elégületlenek ellen Lcsénél és Györkmint ilyen rendezte a híres falkavadászatokat, nél gyzelmesen harcolt. 1681-ben nádorrá válaszamelyeken a király és királyné is sokszor részt tatott s a kapuvári uradalmat kapta. 1683-bau
vett. Nagy pártfogója volt a míivészeteknek. résztvett Bécsnek a török ostrom alól való felszaTatán szialiázat építtetett, festmvészeket, szob- badításában. 1686-ban Buda bevételénél 20 ezer
ember élén volt jelen. 1687-ben kiváló része volt a
rászokat, zenészeket bkezen támogatott.
22. E. Miklós Móric gróf, frendiházi tag, szül. Habsbui'gház örökös uralmáról szóló törvény elfoRómában 1855 szept. 20. Tanulmányai elvégezté- gadtatásában s az arany buUának a nemesség elvel gazdálkodni kezdett s kisebb-nagjobb külföldi lenállási jogáról szóló pontja eltörlésében. Mindutazásokat tett. Olykor álnéven vagy névtelenül ezen érdemeiért a császár 16Í87-ben elsszülöttségi
cikkeket is ír a bel- s ktUföldi lapokba. Cs. és kir. jogon római bírod, hercegi rangra emelte. Aulikamarás. Az 1894-iki kat. nagygylésnek s több kus hajlamai miatt azonban annyira magára
kat. egyesületnek
volt az elnöke de beteges- vonta a magyar nemzet bizalmatlanságát, hogy
kedése miatt visszavonult a közügyektl. 1907 a Rákóczi-forradalomban az közbenjárását viszóta val. bels titkos tanácsos.
szautasították s a szatmári békét Pálffy János
23. E. Miksa gróf. Miklós Ferenc fia. a frak- hozta létre. in. Károly megkoronáztatásakor a
nói ágból, szül. 1887 május 14., megh. 1883 aug. hercegi címet egész férüága részére megkapta.
5. Hosszabb ideig Angolországban élt, s nükor a Szerette a tudományokat és mvészeteket, Fraknó
70-es években hazajött, az angol testi nevelésnek várát képekkel és nagy fegj^vertárral látta el
lett szóval-tettel apostola. A szak- és napilapok- maga is írt vaUásos mveket s a Trophaeum Doban lelkes cikkekben támadta meg a szobai né- mus Inclytae Estoratianae c. munka összeállításámet tomázást s ismertette az angol atlétikát. ban is nagy része volt. V. ö. Biibics Zsigmond,
1875-ben alapította a Magyar Atlétikai Klub-ot,f- E. Pál Mars Hungaricusa (Budapest 1895); Bubicsurainktól nagy összeg alapvagyont gyjtve össze. Merényi, Herceg E. Pál nádor (Budapest 1895,
Az ökölvívás megtanulására a klub mvezetjét Magyar Történelmi Életrajzok).
saját költségén Londonba küldötte. Irta Viator
27. E. Fái Antal herceg. Miklós fla, diplomata
áhíév alatt a Gyalogolási Kalauzt, kiadta a Molnár és magyar miniszter, soproni fispán, szül. 1786
Lajos és Szokolay Kornél által írt Atlétikai Gya- márc. 11., megh. Regensburgban 1866 május 21.
korlatok
könyvet, melyben sok cikk az ö Gondos nevelésben részesült s tanulmányait elvétollából eredt. Pályadíjat tzött ki a magyar lab- gezvén, a diplomáciai pályára lépett. 1806-ban ködajátékok könyvére. Számos versenydíjat tzött vetségi titkárnak neveztetett ki Londonba s 1807.
ki az atlétikai vei^enyekre.
fogva hasonló minségben Metternich oldala mel24. E. Móric gróf, a család csákvári ágából, lett Parisban mködött. 1810-ben mint követ a szász
osztrák diplomata és miniszter, szül. 1807 szept. királyi udvarhoz Drezdába küldetett, hol megkí23., megh. 1890 nov. 8. A diplomáciai pályára lépett sértette, de eredménytelenül, a szász udvart a Naés a császári udvar követe lett a római kúriánál. Az póleon ügyétl elvonni és a bécsi udvar érdekei1848. év mozgalmai alatt, midn IX. Pius kénysze- hez csatohii. 1813— 15-ig élénk részt vett a hadi
rült a forradalom ell elmenekülni székvárosából, eseményekkel kapcsolatos diplomáciai tárgyaláa pápa távolléte és hatalmának restaurációja ide- sokban, els sorban a chatilloni békekongresszusjén is igen fontos szerepet játszott. Résztvett a ban s a világbéke helyreálltával 1815jáiius 5. az
konkordátum megalkotásában is. A konkordátum angol regensherceg határozott kívánságára lonmegkötése után elhagyta a követséget. 1861-ben az doni nagykövetté neveztetett ki. 1824-ben mint
alkotmányosabb érzelm magj^ar konzervatívok rendkívüü meghatalmazott ö képviselte a monarbukása után ismét szolgálatba lépett. Schmerling chiát X. Károly francia király megkoronáztatáminisztériumában tárcanólküli miniszter lettes ezt sán Rheimsben s 1830— 36-ig mint a bécsi udvar
az állást megtartotta Belcredi kormánya alatt is. els megbízottja mködött a londoni konferencián,
Az 1865-iki mag^-ar országgylés idején elleneztea melynek eredménye a független Belgium szervekiegyezést és még az ahhoz hajló konzervatívok- zése lett. 1842-ben lemondott nagyköveti állásáról s
kal is ellentétbe jutott. Nagj- becsületére vált azon- visszatérve Magyarországba, csatlakozott a szaban magatartása a porosz habom eltt, amidn badelv nemzeti mozgalomhoz. 1848-ban az els
egyike volt azon keveseknek, akiket a harci lel- magyar minisztériumban mint külügj'miniszter
kesedés nem ragadt magával. A háború után foglalt helyet.de miután a mindinkább feszültté vált
f isszalépett, élete végét elvonultságban és bete- viszonyt az udvar és Magyarország között hiába
gen töltötte, elméje is elborult.
igyekezett kiegj-enlíteni, még szeptember elején
;

;

cím

25. E. Móric fCTóí, szül. 1881 ápr. 27. a komáromvármegyei Pusztamajkon, fia E. Miklós Móricnak (1. E. 22). Tanulmányait a budapesti és
oxfordi egyetemeken végezte 1906 és 1910. a
terebesi kerületben pártonkívüli 67-es programmal orsz. képviselnek választották.
;

a Batthyány-minisztérium lemondása eltt viszszalépett a politikai pályától, melyen még csak
egyszer tnt fel 1856. rövid idre, midn a monarchiát II. Sándor orosz cár megkoronáztatásán feltnést keltó fénnyel képviselte. Élete utolsó
éveiben a nagy fényzés következtében zilálttá

Esterházy
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vált anyagi viszonyait igyekezett rendezni, de
bár az uralkodó is közbelépett, 1860. a hercegi vagyont gondnokság alá kellett helyezni.
28. E. Pál gróf, a frendiház tagja, cs. és kir.
kamarás és val. bels titkos tanácsos, szül. 1861
júl. 19. Trouvilloban. A diplomáciai pályára lépett.
Hosszabb ideig volt követségi tanácsos a monarchia
párisi nagykövetségén, 1907. pedig osztályfnök
lett a külügyminisztériumban, mely állásától 1912
fobr. vált meg nagyköveti címmel.
Esterházy Sándor, jogtanár, szül. Kolozsvárt
1869 okt. 19., megh. Budapesten 1907 szept. 28.
1892-tl a kassai jogakadémián a jogbölcselet és
büntet jog tanára, 1906. a jogakadémia igazgatója lett. Mvei
jog lényegérl (Kassa 1893)
bntényrl általában (u. o. 1893) ; Enyhébb irányjus szó jelenzat a büntetjogban (u. o. 1894)
:

A

;

;

A

A

a római jogban (u. o, 1895) A bölcseleti jogtvdomány kézikönyve (u. o. 1897—99) A jog mint
a vagyon megoszlását rendez elv (u. o. 1898)
Társadalmi kiválás és kiválasztás (u. o. 1906).
tése

;

;

Esterházy-díj, a budapesti tavaszi lóversenymeeting egyik régi alapítványi versenye. Alapította néhai Esterházy Pál herceg. Az alapítvány
kamatait a Magyar Lovaregylet kiegészíti 3500
koronára. Tiszta korteherverseny 2500 méterre
3 éves és idsebb lovaknak. Gyakran itt mutatkozik be egyik-másik derbyjelölt.

Esterházy-képtár, 1. Országos képtár.
Esterházy-kocsi, másként Gseklészi kocsi.
Pélfödeles, magas rugós hajtókocsi, amelynek
els és hátulsó ülése egyforma magas. A födelet
tetszés szerint lehet az els v. hátulsó ülésre alkalmazni, aszerint, amint a gazda hajt és ül elöl
V.

pedig a kocsis.

Ketts hágcsója

van.

Esterházy Miklós gróf emlékverseny (Gr.
NikolausEsterházy Memóriái), az osztrák Jockey
Club legjelentékenyebb olyan versenye, melyben
kizárólag kétéves kontinentális mének és kancák

Esti plr

Esthland

v. Estland, 1. Esztonia.
Estienne, francia könyvnyomdászok,

1.

Steplia-

nus.

Esti iskolák, 1. Ismétl iskolák.
Estike (növ.), 1. Hesperis.
Esti Lap, politikai napilap, szerkesztette és
kiadta Pálffy Albert megjelent Pesten kis ívrét
íven, 1867 júl. 1-tl 1870 dec. 31-ig.
Esti Lapok, 1. politikai napilap, a békepártiak
orgánuma volt els száma 1849 febr. 22. jelent
meg Debreczenben szerkesztette s kiadta Jókai
Mór a lapnak két rovata volt, komoly és humorisztikus az elst Kovács Lajos, Kazinczy Gábor
és Hunfalvy Pál kezelték, a humorisztikust, mely
;

;

;

;

;

kiapadhatatlan volt, Jókai

Mór

írta

;

ellenlábasa

Márciusnak és Madarász József lapjának, a
Debreczeni Lapoknak máj. 31-ig 83 száma jelent
meg Debreczenben. Jún. 4. Pesten Landerer és
Heckenast nyomdájában újra megindult a lap,
azonban csak júl. 7-ig jelenhetett meg összesen
2. E., politikai napilap, Ludasi Mór
26 száma.
szerkesztése alatt és Jókai Mór kiadásában az
elbbivel egyidejleg jelent meg 1849 ápr. 30-tól
máj. 8-ig Pesten, Landerer és Heckenastnál, öszszesen 8 szám.
Esti lepkék, 1. Esteli lepkék.
Esti lövés (ném. Abendschuss), az a vak ágyúlövés, melyet takarodáskor, tehát általában 9 órakor este a kLkötbon horgonyzó hajók közül az,
amelyen a legmagasabb rangú parancsnok van,
adni szokott. Areggeli lövést{ném. Morgemchiiss}
ugyanaz a hajó az ébreszt idejében, tehát többnyire nyáron 5 órakor, télen 6 órakor szokta adni.
Sok helyütt szokásos pont déli 12 órakor egy déli
lövést (Mittagsschuss) is adni. Erdített hadikikötkben sokszor valamely erdön lnek.
Estinto (ol., a. m. kioltva), mint zenei mszó
a leggyöngébb pianissimo (Lisztnél).
Esti pávaszem (Smerinthus ocellatus L.), a
lepkék rendjébe és a szenderfélék (Sphingidae)
családjába tartozó lepkefaj. Egyike a legszebb és
legnagyobb esti lepkéknek. Elüls szárnyai vörhenyesszrkék, barna, veres és szürke rajzokkal, a hátulsók ellenben élénk rózsaszínek, bels szögletükön egy-egy nagy kék,feketén szegélyzett szemfolttal díszítettek. Hossza 26 mm., kiterjesztett szárnyakkal szélessége 65—70 mm., Európa középs
részeiben található, és így hazánkban is elég gyavolt a

;

—

vehetnek részt francia lovak kivételével. Távolsága 1200 méter, részvevi egyenl súlyt visznek. 1886-ban futották elször Grosses Eennen
der Zweijahrigen néven. 1887— 1897-ig a Wiener
Criterium nevet viselte, azóta gr. Esterházy Miklós József emlékezetét hirdeti. Összes dotációja
ma 62,000 korona (ebbl 50,000 a gyztesé). A bécsi freudenaui pályán futják.
Esterházy- Walsin, francia rnagy és kalandor, 1. Walsin-Esterházy.
Eöpl májustól augusztusig. Különböz
kori.
Est, Est, Est, híres olasz muskatály-bor, 1. zöldszínü hernyója sárgásfehér oldalsávokkal dí-

gyrn

stigmái sárgák, az utolsóeltti
farkszarva kékesfekete. Májustól októberig
a fzfán, nyárfán és almafán él. Ha nagyon elszaporodik, kártékony is lehet a gyümölcsösökben. Földben bábozza be magát, a báb sötétbarna
szín és fénytelen, belle csak a következ év tavaszán kel ki az állat.
Esti pir, a szemhatár njiigati részén alkonyatkor gyakran mutatkozó piros fény, mely különösen akkor szép, ha nyugaton derült ég mellett
néhány felh lebeg. Az B. színárnyalatai igen
sokfélék s a felhk alakja, szerkezete, helye, valamint az ég színe szerint változnak. Az E. és általában az alkonyati fényjelenségek elmélete még:
ják. Hazánkból négy faja ismeretes. Közönsége- nincsen kielégíten megállapítva. Annyi bizosebbek E. tetracera Krin., E. ticinensis Criv.
nyos, hogy a légkör fels rétegei, melyeket a le-

Montefiascone.
Esthajnalcsillag, alkonycsillag, Jiajnalcsillag,
(a régieknél Hesperos v. Phosphoros és Lucifer),
a Vénus bolygó mellékneve, ha a Nap nyugta
után a nyugati égen mint alkony csillag, v. a Nap
kelte eltt a keleti égen mint hajnalcsillag tündökUk.
Estheria (áUat),a Levéllábu r&kok(Phyllopoda)
rendjénekkopoltyulábúak (Branchiopoda) alrendjébe tartozó ráknem, a kagylókéra emlékeztet
héjakkal, 25—27 pár levélforma lábbal, sokizü
els csáppárral, hasított szegély utópotrohhal
petéit a páncélon belül magával cipeli. Fajai kivétel nélkül az iszapos, ideiglenes tócsákat lak:

szített,

lév

—

Estissac
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=

Esto, szumatrai hosszmérték
0457 m.
Estoc (fran., ^tsdresztok), mintegy másfél méter
hosszú, többnyire 3 vagy 4 élü egyenes döf kard,
melyet a XTS'. század vége óta a magyar lovasok,
A
és késbb mások is, akként használtak vértezett
lovasok ellen, hogy a vért részei között lev nyímelyek a vízpárák sokféle lecsapódási termékei- lások ellen intézték döféseiket, amiért a németek
tl erednek. Innnét van, hogy ezek az optikai je- aPanzerstechera -éknek is nevezték. Az estoc némi
lenségek úgy fényesség, mint színpompa tekin- átidomltása a vivótr.
Estoeade (firanc.^tBd: esitokád). egyenes kardtetében ersbödnek, ha a felsó légrétegekben sok
az idegen testecske (vulkáni kitörések után), vagy dal vagy vivótrrel való döfés. Átvitt értelemha nedvességtartalmuk növekedik. Napkelte eltt ben tolakodó kölcsönkérés.
Estocq, Hermwm V, L Lestocq.
ugyanezen jelenség az égbolt keleti részén mint

áldozott Nap sugarai még közvetlenül émek. düfosz fényt szórnak szét, mely az észlel szemében
a legváltozatosabb fény- és színjelenségeket kelti.
légkörben elfordnló parányi szilárd testecskék
okozta fényszóródáson kívül még fényelhajlási
jelenségek is mködnek közre az E. létrejöttében,

hajnali pir mutatkozik.
Estissac. hercegi család, L La Rochefotuxiuld.
Esti szell, általában az esti órákban érezhet
szél. Klimatológiai jelentsége csak ott van, ahol

szabályszeren ismétldik, mint a hegyvidéken
és a tengerparton.
Esti tzsde, az esti órákban tartott tzsdei

Estompe
papírból

vagy

(franc,

brbl

ojtsd: esitomp),

készített

összegöngyölt

dörzsöl szerszám,

mellyel a krétarajz egyes vonalait szétdörzsölik
és így a rajzon ámyékfoltokat állítanak el.
EÜston (^«sd: esjtn), város York angol grófságban,
(1911) 12,026 lak., szöviparral.

Eston,

eszton,

1.

Ecetsavas aluminium.
EstoateTÜle, Gitillaume

i, Wbomok, szel. 1-403 kömint elkel normand
család sarja, mely anyai ágon
rül,

a francia királyi reáladdal

rokonságban volt Már 1439.
bíbomok lett, miután IV.
Engen pápa protonotáriusa
volt.

A kúriánál a francia ér-

dekek képviselje volt és
mint számos javadalom birtokosa, fejedelmi udvartartása révén lett nevezetes. Mint
pápai legátus Franciaországban diplomáciai érdemeket
szerzett, a párisi egyetem
reformálásában is része volt.
Az orléansi szz eretnek-

prének
zette,

revízióját is
vein. CaUxtus halála

után (1458) a pápai méltóságra törekedett, de nem érhetett célt. Mindazonáltal

mint a
mely
mint a római egyház kamarása
politikai befolyása,

Bstrmde.

francia

Összejövetel. Célja: a déli tózsde hivatalos zárlatáig még be nem érkezett külföldi tzsdejelentéseibe betekinteni s azokhoz képest üzleteket kötni.
Jelenleg már csak Majna melletti Frankfurtban
van 5* 4— 6* , órakor, Hamburgban 7—8 órakor,
Triesztben 9—10 órakor, Münchenben és Bécsben.
Esti üjság, politikai esti lap, melyet Zilahi

párt

fejének,

pártnak 1477 óta,
élén állott, 1483 jan. 22. bekövetkezett haláláig
jelents maradt. A római Santa Maria Maggiore
és Sant Agostino templomokat és Ostiában a püspöki rezidenciát E. építtette. V. ö. G. de ía Morandiére. Hístoire de la maison d'E. en Nonnandie ÍParis 1903).

Simon kezdeményezésére a Budapesti Hirlap
Estrach, 1. Caldas.
nyomdai vállalat 1896. alapított. Els szerkeszEstrada, La, város s az ugyanüy nev járás
tje Barna Izidor volt, akinek halála után (1911 székhelye Pontevedra spanyol tartományban, heSajó Aladár vette át a lap szerkesztését.
Estland, 1. R'iztonia.
Estlander-féle mtét a. m. több bordának a
kimetszése abból a célból, hogy a lágy melLkasfal
a tüd felszínére rásimxüjon s ez által az idült
genymell gyógyulásnak induljon.
Est módos in rebas, sant «erti de«
nlqae flnes (lat.) a. m. megvan mindennek a
maga mértéke, van megállapított határvonala t. i.

gyes vidéken, amelyben az Umia ered a község
lakóinak száma (i9oo) 26,838.
Estrade (franc.) a. m. alacsony emelvény, melyet egy vagy két lépcs magasságában valamely
tárgy alá vagy elé helyeznek, hogy az már helyzete által is kitnjék. így pl. a királyi és püspöki
székeket minden idben E.-okra helyezték uralkodó személyek ágyai is néha E.-on nyugodtak
0- az ábrái) a német renaíssanoe sokszor a szoba
az erkölcsi jó és rossz között. (Horatius Szatírái padozatának egj-ik részét (rendesen valamely ab-

okt.)

I.

1, 106).

;

:

;

lak eltt) estrade-szerüen fölemeli s elkeríti, hogy

—

Estragron
vele a háziasszonynak

egy külön, intim helyet (1875)

biztosítson.

Estragon

Beschreibung der Jagellonischen Bibliothek (1882) Gwara zloczynców (1867) a lengyel
tolvajnyelvrl stb.
Estrella (Serra da E.). A kasztilíai választóhegységnek legnyugatibb darabja Portugáliában.
Vízszintes táblákkal fedett sasbérc, amely törésekkel emelkedik ki a spanyol mezeta felszínébl s nem gyrdött lánc. A Mondego és a Tajo
mellékfolyói felöl szelíd lejtkben emelkedik; e
részében a Serra Mansának (szelíd hegységnek)
hívják a Zezere völgye felöl azonban oldalai meredekek és szakadozottak, ezen oldalán Serra Brava
(vad hegység) a neve. Legmagasabb csúcsa a Cantaro Delgado v. Malhao de Serra (1993 m.). Számos benne a kisebb-nagyobb hegyi tó. A legmagasabb csúcsokon a hó négy hónapig marad meg,
azonban a hegyszakadékokban nyáron is elég
havat és jeget találni. Vizei 3 folyam vidékhoz tartoznak a Mondegoéhoz, a Zezere által a Tajoéhoz
és a Cóa által a Douroéhoz. DNy.-i folytatása a
Serra da Lousas. Az E.-ben ércek és drágakövek
is vannak, de neni bányásszák.
Estremadura (Extremadura), 1. Spanyolország egykori tartománya, Portugália, Léon, Ó- ós
Üj-Kasztilia és Andalúzia között 43,000 km^ területtel, (1910) 955,011 lak.Legnagyobb részét skzetek alkotják, amelyek É.-on a Gredos ós Gata,
D.-en a Sierra Morenáig nyúlnak el. Egykor a K.-i
részekben a sík területeket nagy tavak takarták,
amelyek hosszú századok munkája után szorultak össze szk folyóvölgyekbe, amink a Tajoé
és Guadianáé, Az éghajlat száraz és ersen kontinentális. A lakosság, bár a föld elég termékeny,,
;

;

a Kelet-Európában ós Ázsiában term, nálunk kertekben mivelt Artemisia
dracunculus francia neve (estragon-üröm, dragonüröm, tárkony -üröm). Virágzó száraiból óterikus
(növ.),

mely

olajat készítenek,

színtelen v. sárgászöld,

különös ánizsféle szaggal és ers aromás ízzel.
Dragon-ecet és E.-mustár készítésére való, azonkívül pedig konyhaíüszer.
Estrangelo, 1. Szír nyelv és irodalom.

Hstrapade

(franc,

ejtsd: esztrapád)

m. kin-

a.

&ópad. Parisnak egy tere, hol ilyen kínpad állott,
róla vette nevét Place d'E. E kínpadon számos
protestánst végeztek ki. E. alatt értik a lovaknak
ú. n. bakugrását is, midn t. i. a ló egyidejleg
felágaskodik és kirúg,
:

Estratto (ol.) a. m. kivonat
remény a lottójátékban.

;

egyszeres nye-

;

:

Estrées (ejtsd: esztré), francía fnemesi család.
Nevezetesebb tagjai
király
1. GabrieUe d'E, IV. Henrik francia
kedvese, szül. 1570 körül, megh. Parisban 1599 ápr.
10. 1590-ben ismerkedett meg a királlyal, kit anynyira elbájolt szépségével és szellemességével,
törvényes nejévé és Franciaország
hog5' az
királynéjává akarta tenni. De e tervét nem hajthatta végre, mert Gábriellé 1599. hirtelen meg-

t

halt. IV.
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Henriktl három gyermeke

volt, César,

Alexandre, Vondóme hercegei és Henriette, ki
Elboeuf herceg neje lett.

Frangois Annihal d'E., elbbinek öccse, szül.
megh. 1670 máj. 5. 1624-ben volt a francia, velencei és szavójai hadak vezére Graubün- intenzív fóldmívelés helyett juh- és sertéstenyészdenben s szolgálataiért marsallá neveztetett ki. téssel foglalkozik. A nép komoly, becsületes, de
1630-ban Mantuát ostromolta sikertelenül, 1632. durva és önz. A tartományt két részre osztották
2.

1573.,

elfoglalta Triert.

1636— 48-ig Eómában

volt kö-

XIV. Lajos hercegi rangra emelte.
3. Louis Gésar Letellier, Ghevalier de Louvois, dzic d'E., szül. 1695 júl. 2., megh. 1771 jan.
2. 1756-ban marsall lett s 1757. mint az egyik
francia sereg fvezére megverte Hastenbeck mellett a cumberlandi herceget. De udvari ármányok
vet

;

következtében kénytelen volt helyét átengedni
Richelieu hercegnek.
Estreicher, Kari, lovag Bosbierski, lengyel
bibliográfus és irodalomtörténetíró, szül. Krakóban
1827 nov. 22., megh. u, o. 1908 szept. 30. Jogot
végzett s a lemborgi törvényszéknél lett gyakornok, majd kedvelt tanulmányaihoz fordult s 1862.
a varsói egyetemi könyvtárban lett könyvtárnok,
u. 0. tanár s 1868. a lembergi Jagelló-egyetem
Bibliokönyvészeti
könyvtámoka lett.
gráfia Polska 23 köt., ebbl az I— VII. kötet magában foglalja a lengyel kiadványokat 1800—1880,
XI. kronologiIX. 1450— 1799-ig, a
a
kus bibliográfia az 1800— 1889-iki nyomtatványokhoz, a XII-XXIII. a XV-XVIII. század ki-onológikus bibliográfiája s ehhez járul a Bibliográfia

—

2. E., egykori tarrészében, melynek fvárosa Lissabon volt, az Atlanti-óceán, Beíra és
Alemtejoközt, 18,000 kmnerülettel,{i9oo)1.231,418
lak., amely mostLeíria, Lissabon ós Santarem
kerületekbl áU. É.-i részét alacsony hegyek takarják, D.-í része sík. Az Atlanti-óceán partjain
fenyerdk terinek el és a Tajo partjain

fel •.Badajoz-Tdi és Caceres-re.

tomány Portugália középs

sr

s különösen
sok búzát, kukoricát, Bucellas, CarcaveUos stb. közelében jó borokat, azonkívül déligyümölcsöket, olajfát és eperfát termesztenek.

gazdag alluviumrétegek fekszenek,
D.-í részén

Az
ben

állattenyésztés virágzó.
is

Márványban és ércek-

gazdag a tartomány, de ezeket

nem

bá-

nyásszák.

Estremadurit (ásv.), annak a foszfort tnak a neve,
melyet Estremadura spanyol tartományban, Logrosan s Truxillo mellett bányásznak. Gránitban,
kristályos palában meg devoni rétegekben alkot
télért. 40— 87 "/o foszforsavas meszet tartalmaz
sokszor kvarccal vagy mészkvel van keverve.
Fehér, sárgás, barna, földes, néha szálas szerkezet, Ps. 2'6 3. Legnagyobb mennyiségét HamPolska XIX. stulecia 1881-1900, 1. (1906). Egyéb burgba meg Londonba viszik, ahol szuperfoszfámüvei Theatra
Polsce (A lengyel színház, 3 tot (kitn ásványi trágya) gyártanak belle. Az
köt. 1874 -79) Adam Mickiewicz (1863) Thomas E. nem annyira tudományos, mint inkább keresKajetan Wegierski (1883, 2. kiad.) Vinzenz Pol kedésbelí név.
u. seine Gesellschaft (1882) Das Repertoire der
Estremoz (Extremoz), város és járási székhely
pohi. Bühne (3800 színdarab címe, 1871) { Pol- Evora portugál kerületben, 461 m. magasban a
nische Biblíographie des
XVI. Jahrhdts Serra de Ossa egyik magaslatán, vasút mellett,
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;

;

;
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7857 lak., fehér, fekete és zöld márványt
szolgáltató bányákkal ; az Escurial oszlopai innen
valók ; jelentékeny gyapjú-exporttal Spanyol- és
Franciaország felé. Híresek a buearoi, csinos köportugálok 1663. és 1665. itt fényes gykorsói.

<i9oo)

A

zelmet arattak a spanyolok felett.
Estricli (ném.) a. m. padlóra alkalmazott tapasz (leginkább agyagtapasz) a padlás gerendázatán. Ujabban a parafakre magnezit tartalmú
E.-et kennek, ha arra aszfaltozni akarnak, úgyszintén a linóleum padlózat alá, hogy melegebb
és rugalmasabb legyen. Az B. késziühet gipsz v.

cement simításból is.
Estrnni benedekrendi hölgyek, nemes apácák. Alapításukat a VI.,V.,VII. sz.-ba teszik Szt.
Skolasztika apácák, Szt. Benedek nvérének szabályaival; a XVII. sz.-ban II. Gerhard arrasi
püspök a szerzetet újjáalakította.
Estrup, Jakoh Brönnum Scavenius, dán államférfi, szül. 1825 ápril 16. Soröben. Gazdag földbirtokos családból származott s 185i. a folkething
{képviselház) tagja lett. Csakhamar a konzervatív párt vezérévé küzdötte fel magát, 1865— 69-ig
belügyminiszter volt Fríjs-Frijsenborg kabinetjében. 1875-ben a király öt bízta meg a miniszterelnökséggel s mint ilyen majdnem húsz évig dacolt a képviselház radikális többségével, mely
nem akarta megszavazni az ország védelmére
szolgáló költségeket. E. a landsthing (felsház)
konzervatív többségre támaszkodva, a képviselház többszöri feloszlatása mellett ideiglenes költségvetésekkel kormányzott addig, amíg Kopenha^a erdítményei elkészültek. Ekkor 1894 aug.
önként visszalépett s a landsthingben a konzervatív párt vezére lett.
;

l^us,

^elta mitológia
Erielem.
Észak v. éjszak, az a vUágtáj, melynek irányában a mi vidékünkön látható égi pólus esik.
Észak-Amerika (térképeit 1. Amerika), a ketts amerikai kontinens északi része. Határait
nyugaton a Csendes-óceán, keleten az Atlantióceán vüágosan kijelöli, -tszakon ide számítandók
a Parry-szígetek, a Grant Land és Grönland
(Peary Land-del) s az ezektl délre es többi szigetek. Ha azonban az északi sarkvidéket külön
világrésznek tekintjük, akkor ezek a szigetek,
amelyek a harmadkorban összefügg szárazföldet
alkottak, E.-tól külön választandók. É.-t Ázsiától
a 92 km. széles Bering-szoros választja ,el északnyugaton. A szorosabb értelemben vett É. déli határa a Tehuantepeci földszoros és a Florida Strait,
amelyek É.-t Közép-Amerikától elválasztják. (Ha
azonban az amerikai kontinenst csak két részre
oszljnk, E. déli határául az 50 km.-re összeszoruló
Panamai földszorost, illetleg a befejezés alatt álló
Panama-csatornát kell tekintenünk s ide számítanunk a nyugatindiai szigeteket is.)
A szárazföld legészakibb pontja a Murchisonfok a Boothia Félix félszigeten (720), a szigeteké
a Morris Jesup fok a Peary Land-en (83o 3^. Legdélibb pontja a Ponta Angeles Mexikóban (15" 390.
Nyugat-keleti irányban a szárazföld széls pontjai
a Prince of Wales fok a Bering-szorosnál (ny. h.
167» 21') és a Charles fok Labradorban (ny. h.
55" iff) a szigeteké az Attu-sziget az Aleuták
Ész,

1.

1.

:

;

Révai

Na^

LiMÜama. VI.
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között

(k. h.

172") és

Grönland északkeleti vég-

zdése (ny. h. 12°).
Területe (az amerikai sarkvidékkel együtt) kb.
23*5 millió km«, B. elég gazdagon tagozott földPartjainak hossza 75,000 km. Öblei keleten a

rész.

Lawrence, Fundy, Maine, Long Island, Delaware, Chesapeake délen a mexikói és a kaliforniai nyugaton a san-franciscói és az alaskai
(a 48. foktól északra a Qordok egész sorával)
északon a Beauíort, a Hudson- és a BafBn-öböl.
Félszigetei: Labrador, New Brunsvpíck, Nova
Scotia, Cape Cod, Delaware, Florida, Yucatán,
Califomia, Alaska. Szigetei : a Közép-Amerikához számítandó nyugat-indiai szigeteken kívül
New Foundland, Anticosti, Prince Edward, Cape
Breton, Nantucket, Long Island, Bermuda, az
apró Florida Keys, Clipperton, Las Trés Marias,
Tiburon, Angel de la Guarda, Eevilla Gigedo,
CeiTos, Guadelupe, San Clemente, Santa Catalina, Santa Cruz, Santa Rosa, Vancouver, Queen
Charlotte, Alexander-szigetek, Aleuti-szigetek,
St. Lawrence, Banks Land, Prince Albert, King
William, Prince Wales, North Somerset, Baffln
Land,
Southampton-szigetek, Parry-szigetek,
Grönland.
Felszíne. É. Csendes-oceán felli része magas
felvidék, amelyen a Cascade-ek (1. Kaszkád-hegység), a Coast Rangé és a Rocky Mountains v.
St.

;

;

(1. KordíUerák) többszörös láncolata
végig észak-déU irányban. Ezeket a vulkáni
csúcsokban bvelked fiatalkorú gyúrt hegyláncokat északnyugaton az Aleuti-szigetek vulkáni

Cordilleras

fut

sora kapcsolja össze Kelet-Ázsia hegyeivel. Az
Atlanti-óceán felöli rész srégi, kristályos és archaikus-paleozoikus kzetekbl álló alacsony röghegység, az Appalachian Mountains System (1.
AppalacJi). A nyugaton magasba mered fiatal
hegyláncok és e lekoptatott hegyek vidéke között hatalmas síkságok terülnek el, si kzetekre
települt fiatalkorú rétegekkel. É. ilyen módon
teknformát mutat. Középmagassága 650 m.
Vizei. A folyók legnagyobb része a kontinens
belseje felé irányuló lépcszeteket követi s a nagy

síkságon óriási folyamokká növekednek.A Mexikóiöböl vízgyjtje 5*1 millió km* (ebbl a Missziszszippi-Míssourira esik 3*3), a Hudson-öböl vízgyjtje 3*6 (ebbl a Nelsoné 1*2), a St. Lawrence

14 (St. Lawrence River), a nyílt Atlantióceáné 0"7, a njílt Csendes-óceáné 2-3, a Kaliforniai-öbölé 0*9 (Colorado), a Bering-tengeré 1*0
(Yukon, stb.), a Jeges-tengeré 3-2 (ebbl a Maekenzieé 1-8). A nyugati részen 1 millió km* lefolyástalan (a sós tavak vidéke). Fvízválasztó a Rocky
Mountains, a Kordillerák legkeletibb lánca. A
nyugati folyók (Colorado, Sacramento, Columbia,
Fraser, Copper, Yukon River, stb.) nagyobbára
öbölé

hajózhatatlan sebes futású vizek, vizesésekkei ; a
keletiek (Misszisszippi-Missouri és mellékfolyói)
szelíd esésüknél fogva nagyfontosságú közleked
utakat nyitnak a kontinens belsejébe. Az É.-i
folyók glaciális eredet nagy tavakkal kapcsolatosak a St. Lawrence az 5 kanadai tóval (Michigan, Superior, Húron, Erié, Ontario) a Saskatchewan-Nelson a Manitoba, Winnipegosis és
Winnipeg tavakkal a Mackenzie az Áthabasca,
Great Slave és Great Bear tavakkal, stb.
:

;

;

47

—

Észak-Amerika

-

738

Észak-Amerika

Éghajlata. A kontinens belseje, minthogy kelet-nyugati irányú hegyláncok nincsenek, szabad
utat nyit az északi és a déli szeleknek. Ez az oka

a palearktikus, a nearktihis^
neoboreális) és a neotrópusi vidékre. Az elsnek jellemz állatai a rénszarvas, havasi róka,

a nagy közép-síkság szélsséges hmérsékleti viszonyainak (hirtelen átmenetek, 20—36*' napi ingadozással). A keleti partok általában hidegebbek
Európa megfelel földrajzi szélességen fekv vidékeinél s inkább a kelet-ázsiai partokkal hasonlíthatók össze. A csendes-óceáni partvidék enyhébb, de még mindig hvösebb Dél-Európánál.
A leghidegebb hónap középhömérséklete a partvidékeken alacsonyabb a megfelel európainál,
"de magasabb az ázsiainál. A kontinens belseje
50—
északon valósággal szibériai éghajlatú,
62- "os hidegekkel. A nyár aránylag meleg, kivéve
az északkeleti és északnyugati hideg tengeráramok hatása alatt álló partvidéket. Arizona,
Dél-Kalifornia nyáron a föld legforróbb vidékei
(júl.-ban átlag 36—370, O^-os melegekkel).
É. éghajlatát általában a
csapadék jellemzi.
Évi átlaga 730 mm. Legessebb az északnyugati
partvidék. A bels magas fensíkok esbon szegények s helyenkint tökéletes sivatagok, mert a
keleti és nyugati szelek nedvessége már e területek szélein lecsapódik El Paso 221, Mammuth
Tank 46, Volcano Springs 43 mm. És ez a kevés
csapadék is gyakran felhszakadásszerüen, néhány óra alatt esik. A szelek nem ritkán pusztító
viharok (cyclon, hurricane, tornádó) alakjában
lépnek fel.
Növényzete. É. növényzetét a fajok sokféleségén kívül az egyedek rendkívüli száma és fejldési képessége jellemzi. A kontinens északi része
és a szigetek az arktikus flóra- vidékhez tartoznak
(alacsony zuzmók, mohák, füves térségek, kúszó
cserjék). A fák határa (fehér és fekete feny)
Alaska-félszigettl (60") északkelet felé halad s a
Yukon és Mackenzie mentén megközelíti a 70.
fokot, de a Hudson-öböl körül leszáll az 59—57.,
Labrador keleti partján az 52. fokig. Ettl a vonaltól délre nyugaton a columbiai, alaskai, keleten
a hudsoni flóravidék következik, nagyobbára tlevelekkel, amelyek helyébe az 50. fok körül az
európai erdnél fajokban sokkal gazdagabb appalachiai erdvidék lombos fái lépnek. Ugyanezen
a szélességen nyugaton a Földközi-tenger vidéké-

jeges medve, mosusz-ökör. A nearktikus vidék
4 szubrégiója a kanadai, az appalachiai, a sziklás-hegységi és a kaliforniai. Gazdasági céloki'a
a benszlöttek sem a szarvast, sem a kiveszben
lev bölényt nem szelídítették meg. Az ó- világból bevitt háziállatok tenyésztése igen jelentékeny fokra emelkedett. Dél-Kaliforniában a
struccot tenyésztik. A neotrópusi régió Mexikóban kezddik s kiterjed egész Közép-Amerikára.
Lakosság. É. slakói, az indiánusok, nagyobbára kóborló vadász- és halásztörzsek. Számuk
és jelentségük egyre csökken s nincs messze
az id, amikor É.-ból
telkivéve Mexikót
jesen kipusztulnak. A bevándorolt népfajok között
a feliérek
és ezek között elssorban az angolok
jutottak uralomra, ók hozták magukkal már
a XVI. sz. kezdetétl fogva a négereket, akik az
Egyesült-Államokban 1865-ig rabszolgaságban
éltek, de azóta úgy számban, mint kulturális jelentségben nagyot emelkedtek. Itt említendk a
keverékvér miilattok ós meszticek, akik fokrólfokra elvegyülnek a fehérek között. A mongolok
s ezek közt elssorban a kínaiak bevándorlása a
rabszolgaság megszüntetése után vette kezdetét.
Az Egyesült- Államok nyugati részét valósággal
elözönléssel fenyegették, amíg az ellenük hozott
törvény a bevándorlásnak gátat nem vetett. Népelemek szerint a statisztika nem nyújt világos képet, mert nem tünteti fel pontosan a kevertvérüeket, akiket hol az egyik, hol másik fajhoz soroL
Nagyjában a következ számok látszanak elfogadhatóknak (1900) 5-4 millió (5*6o/o) indiánus 5*^
millió (6-2<>/o) mesztic; 8-9 milüó (9-40/0) néger 1-2
millió (0-2»/o) mulatt; 164,000 (02«/o) kínai (és japán) 73-7 millió (77-47o) fehér.
É. politikai felosztását a következ kimutatás

—

b

:

nek növényzetére emlékeztet gazdag

kaliforniai
flóra-vidék (örökzöld fák, Sequoia gigantea), ettl
keletre a Szikláshegységi flóra, még keletebbre (a
Rocky Mountains és a Misszisszippi között, Kanadától a Mexikói-öbölig) a préri és steppe-vidék
terül el.
Cascade-Range és a Rocky Mountains
közötti (Utah) magas steppe-vidék délebbre szubtrópusi jelleg (kaktusz, agavé, yucca). Dél-Kalifornia, Mexikó partvidéke (tierra caliente) és DélFlorida már trópusi növényzet. A földmlvelés
nagy erdségeket pusztított ki. A gabonafélék
északi határa nyugaton a 65. fokig, keleten a
St. Lawrence öbölig (51") terjed. A déli részeken
gyapot, cukor, dohány, rizs a fötormény. Mexikóban srégi a kukorica termesztése. A gyapot né-

A

mely

a batát, földi dió, vanília, topinambur,
a dohány, az Agavé amerieana, stb. si idk óta
faja,

honosak B.-ban.
Áliatviláfira általában nagy hasonlóságot mutat az Ó-világ faunájával. É. 3 állat-geográflai

vidékre osztható

:

(v.

:

—

—

—

—

:

;

;

;

tnteti

fel
Ikroí-

Területe

Lakossága

kmí

lív

re

esik
7.185,000 1909

Dominion of Canada
New-Foundland és Lab-

9.400,000

rador
Egyesült-Államolí
(Havai és I'orto

420,000
238,614
9.540,000 91.272,266 1910

,.

(beol.)

Rico

nélkül)

Mexikó
—
—
(a Közép-Amerikába es
részével együtt)
Grönland (dán)

Bermuda

1.987,201

15.063,207 1910

2.200.000

11,898 1901
17,535 1901

52

(brit)

350>

Saint Pierre és Miqnelon

242

(francia)
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_

4,768

23.547,495 113.793,288

(iíözép-Amerika nélkül,
de Mexikó egész területével és a sarkvidékkel együtt)

A letelepülésekre, államalakulásokra, bevándorlásra és minden egyébre nézve 1. Ati^erika, Kanada, New-Foii.ndland, JJabrador, Északamerikai Egyesült- Államok, Eszakameiikai bevándorlás, Mexikó, Grönland, Sarkvidék, Közép-Amerika stb. címszavakat.
Irodalom. Reclas, Nouvelle Géographie Universelle, 15. köt.

:

Amérique Boréale, Paris 1890; Russell, North America, LonUeckert
Sievers, Allgemeine Lánderkunde
don 1902
:

;

Északamerikai

angrol

irodalom

A

kiad., Leipzig és Wien 190* ; Dayis, North
States, London 1899; Tarr és Mc
America,
New Yoric 1900; Poontain, Great
Mamy,
Deserts and Porests of Nortli America, London 1901;
Pista, The Discovery and Colonisation of North imerica,
Boston 1905; Roo, History of America before Columb.is,
Philadelphia 190i) ; Roosevelt, The WinnLng of the West,
N\w York 1895; Schmidt, Voi^eschiente Xordamerikas,
BraoDschweig 1891; Paasche, Koltcr- und Beiseákizzen
aus Nord- und Mittelamerika, Magdebnrg 1894; Dawson,
North America. Canada and New Poondland. London 1897
Gannett, North America, the United States, London 18i?8;
Bossell, Volcaaoes in North America, New Tork 1897; a.
a., Glaciers of North America, Boston 1893; a. a., Rivers
of North America, o. o. 1898; o. a., Lakes of North America, n. o. 1885 ; Wríght, Ice Age of North America. New
York 18S9 ; Sness, Das Antliis der Brde, Prag 1883—88
Greely, American Weather, New York 1888; Sargent, The
Silva of North America, Boston 18vO- SÍ ; Heller, Catalogue of North America : Plants, North of Mexlco, Lancaster 1900; Gray, Synoptica! Plora of Nortb America, New
York 1»86 97; Scribner, American Grafses, Washngton
1897—900): lüngsley. Standard Natnral History, Boston
18S5; Wallace, Ge<^raphieai Distribntion of Animals, London, New York 1876 ; Winsor, Narrative and Crirical History of America, Boston 1884
89. L
még Amerika, ai
É.-i Bgyesiilt-Allamok és Mexikó irodalmát.

Nordamerika,

2.

America and Uoited

2.

A

m

naplóját

politikai és szellemi forrongás idejének nairatai feledésbe merültek. Két

vált az amerikai nép közkincsévé : a függetlenségi nyilatkozat (1776) Thomas Jeffersontól, és

George Washington búcsúbeszéde. Az elbbi Amerika politikai, erkölcíii és társadalmi ideáljainak
összefoglalása, a másik politikai bölcsességével
az araerikai népneveléshez többet járult hozzá,
mint bármily más munka. E kor legnevezetesebb
pamfletistája Thomas Paine (1737—1809), ki
roppaot hatást ért el (Ck)mmon Sense, a Federalist
több száma).
A költészetnek nincsenek nevesebb képviseli.
Merev és hideg eposzt írt Joli Barlow (Columbiád,
1807), a politikai szatíra terén leginkább kitnik
Francis Hopkinson (1737—91) The Battie of the
Kegs (a hordók csatája) c. mvével. E korból való
a névtelen Yankee Doodle és több híres dal (Dickinson, Paine, Hopkinson, Dwigbt és másoktól),
mindnél költóiebb a Nathan Halé hsi halálát megénekló költemény. Az elbeszél prózát több útleírás
képviseli (Jonathan Carveis, 1732—80) az amerikai indiánusok történetét megírta James Adairs
(1775). E korból való az American Chronicles.

—

Északamerikai angol irodal<^m. Az északamerikai irodalmat az angol irodalom részének
tekinthetjük, de az angoltól eltér fejldésénél és
önálló jellegénél fogva annak külön fejezetét képezi.

A legrégibb kor (1764-ig).

;

A legrégibb irodii Imi emlékek útirajzok és leírások az új országról, melyet Virginia elsó gyarmatosai -Jamestown alapítása ntán (1607) rokonaiknak küldtek (híresek J. Smith-éi). A hívk vallásos épülésére irX puritán irodalmi termékek
után jelent meg Wiüiam Bradrord (1588— 1657)
bibliai citátumokkal telt krónikás elbeszélése
(History of Plyniouth Plantation) és John Winthrop története. Az elbeszél és történeti munkáknál számosabbak a teológiai munkák, melyek a
kor vallásos szellemét és a polgárság szigorú

A

köztársaság

A

kisebb

els korszaka (1788—1819).
költk között kiválik: Thomas
Green Fessendon (1771- 1837), TheCountry Lovers-je rzi hírnevét, továbbá John Pierpont Airs
5.

of Palestine- je (1816). Nemzeti daUá lett Francis
Scott Key (1779— J8i3) dala: The Star spangled
Banner. A flataloii elhunyt Francis Rodman Drake
(1795
The American
1820) két híres verse
Flag és Tho Cul[ rit Fay. A drámairodalom kevés
kiváló terméket mutathat. Meg nem érdemelt feledésbe merült William Danlap (Leicester 1794,
André 1798). Royall Tjler (The Contrast 1787) kigúnyolta a new-yorki társadalmat s elször hozta
színpadra a yankee k> >mikus alakját. Az utazási
irodalomban legfontosabb Lew is és Clark expedíciójának naplója, aa vadon odysseája». A történeti
piroza számos munkával van képviselve, küiönösea
a memoire-irodalom (Warren, Smith.Weems, Lee,
Graydon stb.). A regény terén kiválóbbak: a szentimentális és hisztérikus Susannah Rowson;
Henry Brackenbridge (1748—1816) Modem Chivalry (1792) cím
az amerikai humoros termékek legjobbjai közé tartozik. A modem amerikai regéuy megalapítója Charles Brockden Brown
(1771—1810). kinek els és leghíresebb regénye a
romantikusWieland or the Transformation(l798),
egy vallásos rajongó története. Amint itt Poe nak
egyengette az útját, indiánusainak a regénybe való
bevezetésével megelzte Coopert ós Irvinget.

—

m

életfelfogását
tatják, nagyobbára csak történeti értékek. Szabadabb, melegebb és nemesebb
gondolkodást árul el Roger WiÚiams (1604—83)
a lelkiismeret szabadságát hirdeti s az álszenteskedést és ttirelmetlensc'get osttTizza. A költészet

semmi jelents terméket nem mutathat fel Megt-mlítendk a Bay Psalm Book (1640), Anne Bradstreet hos-zadalmas mve, a Contemplations és
Michael Wigglesworth merev Day of Doomja.
1755-ben jeient meg az elsó amerikai diáma Thomas Godtrey ti (17S6— 63), The Prince of Parthia, mely méltatlanul teljeíí feledésbe morült A puritán prózairodalom legutolsó és legjelentékenyebb
mve: Magnalia Christi Americana (1702), Új-Anglia eg>házi története 1H20— 98 Cotton Mather-tól.

:

mve

Kortársait felülmúlja Jonathan Edwards U703—
ki mint logikus, metafizikus és teológus szerzett lilmevct. Az els világhír amerikai író
Benjámin jPrcBí Win (1706 90^, aki irodalmi és
tudományos munkásság.! meilett élénk társadalmi
es politikai tevékenységet is fejtett ki. Nevét is.)8),

—

4.

mertté

tette kalendáriuma: Poor iRic ard (1733)
mely hímevét Saunder mester eredeti ts humoros

Az

— 90).

amerikai irodalom fénykora (1819

Az elbeszél próza els

klasszikus képviselje
Washington Iriing (1783—1859). Nagy nép-

els

;

Woolman

A forradalom kora (1765—1787).

gyobbi-észt politikai

—

beszédeinek köszönheti. Az amerikai ú-odalom
klasszikus terméke Franklin önéletrajza.
Franklin tekinthet Amerika legnagyobb népneveljének egy új kor virradását jelzi a puritanizmus korlataibl egy szabadabb világnézet felé.

vallásos irodalom remekeihez számítják a qua-

ker John

North

1.
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I

I

szerségre
ténete».

tett szert

Ders

a humoros

életbölcseletéról,

«New York törmély kedélyérl

tanúskodik az angol tartózkodása alatt irt SketchBook, melybon az amerikai rövid elbeszélés típii47*
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meg. Spanyol útjának eredménye Columbusról szóló müve, legszebb gyümölcse The
Alhambra or the New Sketch-Book (1832) úti
napló, mely Irving tartózkodását írja lo a régi
kastélyban, benyomásait, élraÓDyeit összefzve a
regevilág történeteivel. Irving Amerika els nagy
alkotó mvésze, ki az amerikai irodalmat a világirodalomba bevezette. James Pennimore Cooper
(1789—1851) eredetibb, de kevésbbó mvész, m-int
Irving. A regényirodalomnak két új teret nyitott
meg az indiánus- és a tengerész-regényt. The
'Spy (1821) egy kém története, mely a Börharisnya
alakjának köszöni nagyságát, híressé tette The
Pilot (1823) volt az els nagy tengerész -regény.
The Last of the Mohicans leghíresebb müvében éri
el tetpontját jellemz erejének, itt adja a nemes
indiánus típusát, amint az utókor szemében él.
Amerikai Scottnak nevezték. Müveinek középpontjában az indiánusok és az európai mveltség
közötti küzdelem áll. Kortársai messze mögötte
maradnak. Catherine Mary Sedgwick a megalapítója az amerikai erkölesregénynek (A New-Bngland Tale 1822) legjobb müve a forradalom idejében játszó Linwoods (1835). Cooper utánzóinak
nagy része feledésbe merült. Ma is olvassák az Irving-utánzó John Pendleton Kennedy (1 795— 1870)
müveit (Red-Book,Hor8eslaoe Robinson). William
GilmoreSimm8(l806— 70)híresmüve«Yeinassee».
A lakisták befolyása érezhet Heniy Dana (1815
82) müvein; leghíresebb a «Robinson romantikus bájára emlékeztet)) Two Years before the
Mást (18 iO). A humoristák és szatirikusok közül
kiválik Thomas Chaadler Haliburton kitn
yankee-szatiráival, Richárd Adams Locke stb.
Az amerikai költészet születési éve 1817, William CuUen Bryant (1794^—1878) Thanatopsis c.
versének megjelenési ideje. Bryant hazájának
els nagy költje formatökély .méltóság ós szépség
sát alkotta

:

;

;

—

;

jellemzi pesszimisztikus hangú költeményeit. Az
amerikai természeti szépségeket gyönyör leírásokban dicsíti. A XIX. sz. els felének kisebb

költi közt megemlítendök Richárd Henry Dana
(1787—1879), The Buccaneers (1827) c. fantasztikus,

szentimentális

tengeri

történetével

és

Nathaniel Parker Willis. Külön helyet foglalnak
el az ú. n. metafizikai költk, gyenge technikával
és túlterhelt gondolati tartalommal. Ez idbe esnek
számos népszer dalon kívül a nagy klasszikusok,
Poe, Whittier, Holmes, Longfellow, Lowell, Emerson els mvei is.
prózairodalom. A rabszolgaság eltörlése érdekében legelszántabban szálltak síkra Benjámin
Lundy (Genius of Universal Bmancipation) és
különösen William Lloyd Garrison (1805—79),
ki a Liberator (1821 óta) c. folyóiratával tán legtöbbet tett a rabszolgaság eltörlésóért. A rabszolgaság kérdését a világirodalomba vitte be Harriet
Beecher-Stowe (1811—96), Unclo Tom's Gabin c.
világhír irányregényével.
A szónokok és történetírók között megemlítendök a német tudományt közvetít Edward E verett,
a tragikus véget ért Dániel Webster (1782-1852)
és Ábrahám Lincoln (1809—65). A modern történetírás kezdetét jelöli George Bancroft az Egyesült-Államok történetével (1834); pártatlanabb
Richárd Hildreth története (1849—52). A legki-

A

—
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válóbbak mind közt John Lothrop Motley (Rise of
the Dutch Republic, 1855) és Prancis Parkmau
(Francé and England in North America). Az irodalmi kritika kezdetleges kísérleteit felülmulta
George Ticknor munkássága a spanyol irodalom
terén.

A

klasszikusok. A modern kor els világszerte
méltányolt költje, hazájának els lírikusa a szerencsétlen és soká félreismert Edgár Alian Poe
(1809 —44). A formán való tökéletes uralom jellemzi, a biztonság, mellyel fantáziáját féken tudta
tartani. A költészetben a szépség ideálját akarta
megvalósítani minden irányzat és mellékes cél
cél nélkül. A homályos, a szokatlan iránti elszeretete a titokzatos, a kísérteties felé vezette s
a «halál költjévé)) avatta. 1831-ben jelent meg
a legszebb alkotásait tartalmazó versgyjteménye,
melynek sikertelenségén elkeseredve novellákat
kezdett írni, melyek nagyrészt izgató,- borzalmas
történetek, sokszor bnügyi problémák tárgyalásával.

Poeval egyidejleg egyenl hírnévnek örvenHawthome (1804—64). Magános,

dett Nathaniel

elhagyatott ifjúságában is megrizte «ifjuságának
harmatát és szívének üdeségót». Többó-kevésbbé
sikerült elbeszélései után megírta az amerikai
irodalom egyik legtökéletesebb termékét, aScarlet
Lefcter-t (1850), egy házasságtörés szomorú történetét a puritán idkbl, megrázó mélységgel, bár
nem eléggé kielégít megoldással, sötét pesszimizmustól áthatva. Másik nagy müve a Blithedale Románcé (1852), a filantróp és reformer Hol-

lingsworth története. Kedvenc témája inspirálja
3. nagy regényét, a Marble Faunt (1860), melynek
tárgya a
hatása a bnös lelkére és környe-

bn

zetére.

Az amerikai költk transzcendentálizmusa a
puritánizmus és az unitárizmus együtthatásából keletkezett, hirdeti a lelkiismeret, az egyén
szabadságát szellemi és erkölcsi téren, meg akarja
szabadítani a hagyomány bilincseitl s reformálni akarja az irodalmat, filozófiát és vallást,
a 30-a3 évek vége felé. Becsülték Coleri dge-í,
Wordsworth-t, Carlyle-t, Goethe-t, a német irodalom is hatott rájuk, de mveltségük nem volt
nagyon szólesen megalapozva. Az els termék ez
irányban Specimens of Poreigu Standard Literature (1838 óta 14 kötet) és a Diai (napóra), Puller,
majd Emerson szerkesztésében. Az egész mozgalom legfbb alakja Ralph Waldo Emerson (1803 1882), ki legtöbbet tett az ország szellemi emancipációjáért. Idealizmust, optimizmust és individualizmust hirdet. A természet minden parányában Isten megnyilatkozását látja. Fejldés és
tökéletesedés a természet törvénye. A Representative Men a világtörténelem nagy alakjait állítja
elénk az emberiség képviseli gyanánt (mint
Carlyle a hsökrl c. müvében), de még várja az
igazi nagy embert, aki nélkülözhetvó teszi az
eddigieket. Felolvasásait és tanulmányait rég a
klasszikus irodalomhoz számítják versei nyugodt
magasztosságot árulnak el s mély kedélyre és
értelemre vallanak. Emersonnal rokon gondolkodású s egyike a korszak legérdekesebb embereinek a különc Henry Dávid Ihoreau (1817—62).
Híres
a Walden, egyszer életmódját írja
;

mve

—
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a természethez való visszatérés elvét nemcsak
hanem megvalósította. Józanság, egyszerség, természetszeretet és finom humor tünteti ki többi munkáit is, melyekben az igazság
bátor hirdetjének és védjének mutatkozik. Különc nevelési rendszerérl volt híres Amos Bronson Aleott. E körnek és az egész amerikai irodalomnak legnagyobb nalakja Sarah Margaret
FtUler (ISlO—bO) romantikus, meleg kedély volt,
lelkes híve a tudománynak és irodalomnak. A
XIX. sz.-i amerikai költészetnek leghíresebb
alakja s a széles néprétegeknél általában az amerikai költészet képviselje Henry Wadsworth
Longfellow (1807-82). Európai útján különösen
a germán kultúrával foglalkozott és széleskör
tudásra tett szert. Könnyed formában, elandalító
zenéjü nyelven írt versei általánosan érthet gondolatokat fejeznek ki. A gj'armatok életét festi
Bvangeline (1847), melynek Hermann és Dorottya
a mintája. Az indiánus Kalevalának tekinthet

le

;

hirdette,

;

mely Hiawatha életét és halálát
írja le. A szegény Henrik történetét dolgozta fel
a Golden Legendben (1851), keretes elbeszélésében Tales of aWayside Inn-ben találjuk legszebb
költi elbeszéléseit. Bár nem tekinthet teremt
lángésznek, kiváló mvész, meleg érzéssel, vonzó
egyéniséggel. A nagy quaker költ John Greenleaf Whittier (1807—92) kiváló elbeszél, mint
LongfeUow Byron hatását mutatja az amerikai

Hiawatha

(1855),

—
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szor variált téma,

természetnek

is

hogy a legromlottabb emberi
vannak jó oldalai. Mint lírikus

kiváló és a színpadon is sikereket aratott.
Theodore Winthrop és Helen Hunt nagyon népszeiniek voltak, az utóbbinak legismertebb mve
is

Ramóna

A XIX.

(1884).

sz.

második felének má-

sodrangú költi közt legnagyobb Bayard Taylor
(1825—78) különösen balladáival, ódáival és úti
rajzaival. Lefordította Goethe Faustját. Kiváló
mfordításokat nyújtottak Longfellow (Dante,
Tegnér stb.), Bryant (Homer) stb. TayIort-t eredetiségre nézve felülmúlja a kiváló tehetség Emily
Dickinson (1830- 86). George Henry Boker legjobb tragédiája Francesca da Rimini (lc^56) a
déli költk legki váióbbja Sidney Lanier (1842—
1881). Aleott ifjúsági ii-ataival, Edward Everett
Halé rövid elbeszéléseivel, Aldrich Mercedes c.
;

müvével tnt
5.

ki.

A legújabb kor irodalma.

Az újabb amerikai irodalom képviseli nagy-

akad
köztük több kiváló író, kiknek értékesebb irodalmi termékeiben amerikai nemzeti szellem nyilatkozik meg. A politikai és közgazdasági változások hatással voltak az irodalomra is. A regény
terén a szociológia és pszichológia új utakat mutatott. A realizmus képviseli William Dean
Howells és Henry James. George Washington
szabadság ihlette legszebb költeményei megírá- Cable klasszikus kreol-tipusaival, Francis Marion
sára, melyeket er és gondolati tartalom tntet- Crawford gazdag cselekmény, színes történeteivel tnt ki. Nevezetesek a regény terén Róbert
nek ki.
E nagyok mellett foglalnak helyet Holmes és Grant (Unleavened bread 1900) Edith Wharton
Lowell, kiknek mveiben a humoros elem is tért olasz földön játszó történeti regényeivel, Elizabeth
foglal. Olivér WendeU Holmes (1809— 94) orvosi Robins, híres pszichológiai regényével (The open
ismereteit értékesítette regényeiben mint essay- question 1900); Frank Norris az Octopus-ban
Iró hímeve fkép az Autocrat of the Breakfast (1902) a farmerek és a vasutak közötti küzdelmet
Table c. mvén (1858) nyugszik és folytatásain. tárgyalja. A nemi problémát érinti Róbert Herrick,
Kiváló helyet foglal el mint költ szinte érzés a pénzügyi és bírósági visszaélésekot Lawson.
és emberszeretet szól verseibl. James Russel Kitntek még Barkes (The son of Mary Bethel c.
LoweU sokoldalú tevékenységének egy része az a nazarénus regényével, 1909), Hapgood, Jaek Lonszámos lirai (The First Snowfall), elbeszél (The don, Freeman, Bumott, Wright, Churchill, JohnNooning) és szatirikus (A Fable for Critics) köl- ston, Dixon, Grierson. Az amerikai nagyvárosok
temény, melyek méltán helyezik a klasszikusok életébl jó képeket rajzolnak regényeikben Jack
közé. Mint prózaíró is, különösen mint finom ér- London (Martin Edén 1909), Róbert Herrick (A
zés, képzett kritikus, kiváló nevet vívott ki lífe for life 1910). Az utóbbi években sok nóír
magának. Különös helyet foglal el e klasszikusok
jelent meg, akik nagyrészt a ni kérdést
mellett Walt Whitman (1819— d2), az amerikai taglalják de egyetemes témákban is kitnnek,
irodalom legsajátságosabb jelensége. Leaves of mint Elisabeth Stuart Phellps pszichológiai apró
Grass-ban (1855) megvalósítja költi elveit, a rím- történeteivel (The empiy house 1911). A drámáes mértóknélkliséget. « Gylöld a gazdagságot, ban Howard és Fitch után a társadalmi drámát
munkálkodj másokért, gyíUöld a zsarnokot, ne mvelték Walter, Sheldon, Thomas, Klein (The
alázkodj meg senki eltt». Hirdeti a lélek felemel- music master), Moody (Masque of Judgment c.
kedését a porból, az önzéstl az Istenig (Passage misztériumával), Aldrich, Hovey (The holy grail),
to India). Prayer of Columbus Whitman imája Burt9n M. F., Mackay Percy, Josephine Preston
Amerika nagj'ságáért. Élet és er hatja át, hit a stb. Általában a dráma meglehets alacsony színjövben. Isten és a világ egységében, a jóban és vonalon áll. A Urában kiválóbbak Hovey, Cara nemesben. Ó jelöli kezdetét egy új kornak, mely- man, Markham, Dickinson, Barker, Viereck,
a puritán irodalom csak bevezetése volt.
Anna Branchs, Henipstead Herrmann Hagedom,
A m/tigat irodalma csak 1860 körül kezddik. a néger költ Dunbar stb.
Sámuel Langhorne Clemens, írói álnevén Mark
6. Tudományos irodalom.
Twain (1835 1910) humora csodás keveréke az
alantas komikumnak, a karikatúrának és finom
A történetírás fbb képviseli Prescott (Conszellemességnek, Francis Bret Harte (1839-1902) quest of Mexico stb.) Bancroft (Histoiy of the
els és legjobb, fleg a bányaéletbl vett elbeszé- United States) Motley, Parkman Irving (Ameléseiben is már megnyilatkozik az a számtalan- rika felfedezésérl); Wheaton(a normannokról);
részt a napi szükségletnek dolgoznak, de

;

;

:

;

;

;

mve
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:
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Draper (History of the

intelleRtual dovelopraent Worcester kiváló szótárakat írtak, Bartlett írta
Hildroth (History of the United sta- a Dictionary of Americanisras-t. Az idszaki irates) ; Ticknor Curtis (History of the constitution tok közt els helyen állnak North American Review, Atlantic Monthly stb. A legjobb enciklopéof the United States) Wilson a rabszolgaságról
Draper, Wilson, öreoly a polgárháborúról Jus- diák Encyclopaedia Araericana, Annual Cyclotin Winsor (History of America)
Mahan (The paedia, International Encyclopaedia stb.
Irodalom. Knortz, Qeschichte der Nordamerikanischen
influence of sea-powor upon history); Marion
Liieratur, Ber.in 1891; Duyckinek, Cyclopaedia of AmeriHarland és Alice Morse Barle mveldéstörténeti can literature,
Philad. 1888; Tyler, History oí American
értékkel biró tárcákat írtak. Kiválóbb irodalom- literature 1607—1765, New York 1881 Nichol, The Ameritörténetírók: Adams (Dictionary of American can literature 1620-1881, Edinb. 1882 Ricliardson, American literature, New York 1891; ünderwood, Builders of
Authors, 1901) Trent (American Literatare 1903); American literature,
Boston 1893
Rutherford, American
Payne (Greater poets of the XlXth century 1908) Authors, u. 0. 1894 Wendell, Literary history of America,
8tb. A dráma történetét megírta többek közt Hap- u. 0. 1900 u. a. és Greenough, History of literature in
u. o. 1904
Trent, History of American literature,
good (The stage of America 1901). Kitünö életraj- America,
u. 0. 1903
Brander Matthews, Introdaction to the study of
zokat íi'tak Járod Spark, Ticknor, Conway, Hig- American literature, New York 1896 Sears, American liteginson, Hart, Duyckinek. AUibone, Macy (Poe), rature in the colonial and national periods, Boston 1902;

of Buropo)

;

:

;

;

:

;

;

;

;

;

;

;

;

;

:

;

Trllhner, Allibone, Leypoldt stb. bibliogrAflai munkál.

Holland (Lincoln), Carpenter (Whitman), WoodÉszakamerikai bevándorlás. Észak-Amerika
borry (Emerson) stb. A Shakesperare-kutatók közt
lakossága szaporodásának fötónyezöje a bevánlegnagyobb Howard Furness; a Bacon-teória
dorlás, amely els sorban az Egyesült- Államokba,
képviselje Nathaniel Holmes Chaucer-rel Lounsújabban pedig Kanadába is irányul. A mexikói
bury foglalkozott. A földrajzi és utazási irodalom
bevándorlás a másik kett mellett jelentéktelen.
körébl megemlítjük a következket: Wilkes,
Bevándorlási statisztikát az Egyesült-Államokban
Perry (Japán), Robinson (Palesztina), Lynch,
Kennan (Szibéria), Curtis, Howell, Conger (Kiria) 1820 óta vezetnek, ez idtl kezdve volt a bevándorlók száma
stb. A fllozóíla fejldésére Jonathan Bdwards de^ bevándorlók
Idszak
terminizmusa után Locke és Cousin hatottak. Channing (1780—1842) az értelem és lelkiismeret szabadságát hirdette. Nagy befolyással volt Emerson.
Kant hatását mutatják Piske, Porter, Hopkins,
Hamilton. Nagyhíriiek Eliot (The religion of the
future), Münsterberg (The etemal values, 1908
stb.), Royce (Philosophy of loyalty stb.). James és
Dewey a fképviseli a pragmatizmusnak, mely
a filozófiát józanabb, reálisabb és praktikusabb
alapokra akarja építeni oly módszert jelent, mely
azt tartja igaznak, ami hasznos s egy filozófiai
eszme értékét annak gyakorlati hasznosságában
látja. A pszicho-terapiával foglalkoznak: Wor;

:

:

;

Comb, Coriat. A nagyszámú teológiai rnvek minségileg nagy visszaesést mutatnak. Önálló gondolkodó Dvpight, Robinson, Barnes stb.
Modern irányúak: Abbott, Bushnell, Bellows,
Thompson stb. A. jogi irodalom leginkább az amecester,

Story az Egyesült Állatörvényeinek gyjteményét állította össze,
a kommentátorok közt els helyen áll Kent. A
nemzetközi jogban Wheaton, a büntetjogban
Livingston tnik ki. A nemzetgazdasági irodalomban els helyen állnak Carey, Lieber, Walker, Ward, Henry George (Progress and poverty
Social problems), Lloyd (Wealth against commonwealth) stb. Mint szociológus tnt ki Faust (The
Germán element in the United States, 1910);
Royce (Race questions) Miller (Race adjustment);
Ross (Social psychology, 1906) stb.
természettudományok terén Franklin volt
úttör. Kitntek Langley, Bell, a telefon feltalálója, Edison, a geniális elektrotechnikus, Mayrikai jogra szorítkozik.

mok

:

;

A

bridge

stb.

híres müve az American natermészettudományok összes

Godman

tural history.

A

ágaiban számos kiváló tudóst találunk. A filológiában úttör Whitney, az összehasonlító nyelvtudomány terén. Kitntek Hopkins, Lanman stb.
Az indiánusok nyelvét tanulmányozták: Pickering, Tumer, Trumbull stb. Az angol filológiát

mvelte Mm-ray

híres nyelvtanával,

Webster ós

—
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ily szerzdéssel el- nem jelezzük, mindig errl lesz szó; Alaskát és
minden munkás után a gyarmatokat 1. a megfelel címszók alatt).
OO dollár birsággal és 6 hónapi elzárással büntet- Ehhez járul Alaska territórium: 1.530,336 kmtetik és azokat saját költségén visszaszállítani kö- és a tengerentúli gyarmatok (Hawaii, Samoa egy
Guam, Pilippi-szigetek, Portó Rieo):
teles. Addig is, míg a bírság le nem fizettetik, a része,

hajóskapitány pedig, ki tudva
látott

munkásokat

szállít,

hajóból való kirakodás

meg nem engedtetik. Tilos

továbbá külföldi munkásokat az Egyesült-Államokba való bevándorlásra alkalmazás ígérete
mellett hirdetményileg felhívni. Azon kíüfóldinek, ki ily felhívás vagy ezen törvény által tiltott szerzdés folytán bevándorol, az ott tartózkodás meg nem engedtetik, hanem azon kikö-

tbe, honnan jött, visszaszállíttatik. Kivételt képeznek valamely oly iparágban ügyes munkások,
mely iparág az Egyesült-Államokban eddig nem
volt,

továbbá a magántitkárok, házi cselédek,

valamely mvészi

v.

tudományos

foglalkozást

zk.

Mindenki, aki hajóval az Egyesült-Államokba érkezik, tartozik esküt tenni arra, hogy ezen
törvény szabványait megtartotta, s az esetben,
ha az ellenkez bebizonyulna, hamis eskü miatt
büntettetik. Ujabban még szigorúbb intézkedéseket javasolnak a nem kívánatos idegenek bevándorlása ellen, többek között ezek kényszer-letelepítését a gyér lakosságú nyugati államokban. Ezzel a keleti államok városi proletariátusának szaporodását akarják meggátolni. Különösen szigorúan jár el az Unió kormánya a kínai bevándorlókkal szemben, akiknek letelepedését egy 1884.
évi és azóta már többször megújított törvény úgyszólván lehetetleimé teszi. Az Unióval ellentétben
a kanadai bevándorlás nem a városokba, hanem
a nyugati mezgazdasági tartományokba iránjTil.
Ezt a farmer-bevándorlást a kormány is minden
eszközzel támogatja és elmozdítja.
Az Amerikába irányuló bevándorlást azonban
nemcsak az ottani, hanem az európai kormányok
is igyekeztek szabályozni és bizonyos feltételekhez kötni, hogy az országok nagy vérvesztesége
megakadályoztassék. Magyarországon a kivándorlást az 1903. IV. t.-c. szabályozza, amely megállapítja, hogy a kivándorlás kiknek engedhet
meg, hatósági ellenrzés alá helyezi a kivándorlók szállításával foglalkozó vállalatokat és a kivándorlók hazaszállításának megkönnyítésére kivándorlási alapot létesít. Legújabban a kormány
támogatásával megalakult New Yorkban a Magyar-amerikai bank, amely az Észak-Amerikában
megtelepedett magyar állampolgárok részére van
hivatva mindennem bankszakmába vágó szolgálatokat teljesíteni.

Északamerikai Egyesült-Államok (United
States of America ; hivatalos rövidítése U. S. A.
L. a mellékelt térképet), köztársasági államszövetség Kanada és Mexikó, a Csendes- és Atlantióceán között. (É. sz. 24Vj-49o, Ny. h. 67-124Vj').
Északi határa a Csendes-óceán partjától a 95" ny.
h.-ig a 49. szélességi kör, innen K. felé a Laké
of ,the Woods, a Rainy Laké, az öt nagy tó, a St.
Lawrence folyó, azután (a 74^71^ ny. h. közt) a
45. szól. kör; ÉK.-en Maine állam belenyúlik Kanadába egészen a 471" ó. sz.-ig. D.-i határa a Csendes-óceántól El Pasoig átlagosan a 32. szél. kör,
innen K.-re a Rio Grandé del Norte és a Mexjkói
^böl.
Kanadától D.-re es kmúinentális E. teriOete 7.702,107 km». (az alábbiakban, ha külön
:

A

357,289 km«, összesen 9.590,335 km^
Tengerpartjainak hossza 22,680 km. Ennek kb. fele, 11.260 az Atlanti-, 5950 a Csendesóceánra és 5470 km. a Mexikói- öböh-e esik. Legtagozottabb a legsrbben lakott ÉK.-i part, ahol
a Fundy Bay, a Bay of Maine, Long Island Sound,
New York Bay, Delaware Bay és Chesapeake
Bay és ezek melléköblei számos jó kikött szolgáltatnak (Portland, Boston, Bedford, New Haven, New York). A szigetek, mint általában az
É. partvidékén, itt sem jelentékenyek (Mount
Desert, Martha's Vineyard, Nantucket, Long Island, Staten Island). Az Albemarle- és a Pamplico
Sound-ot sekélyviz átjárókkal áttört, hosszan elnyúló homokgátak zárják körül. Innen kezdve az
Atlanti-óceán és a Mexikói-öböl alacsony lagunás
partjai mentén csak a folyók torkolataiban volt
lehetséges néhány mesterséges kikött létesíteni
(Wilmington, Charleston, Port Royal, Savannah,

Brunswick, Femandina, Jacksonville,
Mobile,

Tampa.

New Orleans, Galveston). A Csendes-óceán

meredek, kevéssé tagozott s a Santa Barbara szigetektl eltekintve, szigettelen partjain a SanDiegoi és a San-Franciscoi-öböl (a legjobb természetes kiköt) említend. A Vancouvernél kezdd
fjordos partokból csak a mélyen benyúló sokágú
Puget Sound esik az É. területére.
Felszín. Az É. 2 fhegyrendszere az Appalachian Mountain System K.-en (1. Appalach) és a
Cordilleran System (1. Kordülerak) Ny.-on. Az
elbbi Nova Scotiától ^Alabamáig, mintegy 2400
km. hosszban húzódik ÉK.— DNy.-i irányban szélessége általában ^/j-e, magassága mintegy fele
a Ny.-i hegyvidéknek, amely Alaskától KözépAmerikáig vonul ÉBNy.— DDK.-i irányban. A
hegyláncok és az óceánok között aránylag keskeny síksági öv terül el. A hegyláncok között
óriási teknszerú medence foglal helyet, amely
D.-en a Misszisszippi, északon különböz folyók
vízgyjtihez tartozik legnevezetesebb ezek között a nagy tavak vizébl táplálkozó St. Lawrence
River (1. Szent Lrinc folyó).
Éghajlatáttekintve az E. 3fö vidékre osztható
a K.-i vidékre (a Roeky Mountains lábától az Atlanti-óceánig) a Ny.-i hegy- és plató-vidékre és
a csendes-óceáni lejt vidékére (a SierraNevadá;

:

;

;

tól Ny.-ra).

A

felszín, geológia, folyók ós t^vak, éghajlat,

növény- és áUatviTágra nézve 1. Észak-Amerika.
Lakosság. Az É. slakói az indiánusok. Egykor
törzsekre oszolva nagy területeket népesítettek
be, ma fleg az ú. n. Indián reservation-ekre szorítva élnek. A reservation-ek (a jelentékenyebbek
Oklahoma, Arizona, South Dakota.Montana államban) összes területe (1909) 200,589 km*. Az indiánusok összes száma (1910) 265,683 (= 0'3%) kormányügynökségek (összesen 56) védelme alatt élnek s a rájuk fordított költség (1909) 85 millió K.
A négerek fleg D.-en, az egykori rabszolgatartó
államokban élnek. Számuk, a mulattokkal együtt
(1910) 9.828.294 (= 10-6«/o). A kínaiak és ja^nok
;

— 7U
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száma hanyatlóban van (1910) 145,602 (= 0-167o).
A fehérek száma (1910) 81.782,687 ,(= 897o). Ezeknek Ve része, 13.343,583, nem az B.-ben született
Nagy-Britanniar és Írországban 2.575,024 Német:

;

országban 2.501,576; Oroszország 1.578,627;
Olaszország 1.342,800; Canada és New Foundland
1.199,120; Ausztrial.l91,256;Svédország 666,155;
Magyarország 468,916; Norvégia 403,910;
Mexico 219,038; Dánia 181,711 Svájc 124,865
Hollandia 120,152 Franciaország 117,195 FortugáUa 62,415; Belgium 48,693; Nyugat-India
(kivéve Portó Eico-t) 23,269; Spanyolország
.22,133 Dél-Amerika 7651 egyebütt 489,087.
A lakosság növekedése 1780— 1910 között átlag
éyenkint 3°/p ennek Vs részét a bevándorlás (1.
Északamerikai bevándorlás) szolgáltatta. A bevándorlók összes száma (i78o— 1910) kb. 28.700,000
;

;

;

;

;

;

ebbl 1910-re

esik 1.041,570.

A

születések

száma

évente 1000 lakosra kb. 27*2, a halálozásoké 15-0.
1900— 1910-ig a természetes szaporodás (a születések többlete a halálozások felett) 7.182,306
A
ll-60/o.
9-57o, a bevándorlás 8.795,386
férfiak arányszáma (1900) 51*2, a nké 48-8''/-

=

—

=
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cukorrépa (i909— lo) 462,820, a gyapot (1910) 2 millió 722,890 t.-t. A konzervált paradicsom, kukorica, borsó stb. (1905) 226-3, a konzervált és szárított

gyümölcsök 136-5

millió

K

értéket képvisel-

A

bortermés (1909) 1-7 millió hl., az aszaltszilva-termés 28 millió kg. A dohánygyárak száma
(1905) 16.828, az alkalmazottaké 168,644.
Az állattemjésztés az É.-ban aránylag jóval nagyobb jelentség, mint Em-ópában. A háziállatok száma (1910) 21.040.000 ló; 4.123,000 öszvér;
69.080,000 szarvasmarha; :57.216,O0O juh; 47
millió 782,000 sertés. Összes értékük 30,692 millió K. A tejtermékek értéke (1905) 844 millió K
a gyapjutennés (1910) 146 millió kg. A baromfltonyésztés évi produktuma meghaladja az 1500
millió K-t. HalÁszatíal foglalkozott (1908) 143.881
ember (6933 halászhajó és 83,549 csónak) tkebefektetés 210, a fogás értéke 270 millió K. Halak konzerválására szolgált (1909) 374 gyár, 9977
alkalmazottal; befektetett tke 148, termelés
174 millió K. Az os^ín^a-tonyésztés a Chesapeake-öbölben és a Long Island Soundban, a cetés /oAxi-vadászat Califomiában, Alaskában és
Washington államban, a 5^waGS-«halászat» Floridában van elterjedve.
Erdk. Az eredetileg mintegy 3*6 millió km^-nyi
területet borító erdségek a vágás, ritkítás és nagy
erdégések következtében (1910) 2-2 millió km»-re
apadtak le. Évente kb. háromszor annyit vágnak,
mint amennyi az évi hozadék az erdk fatermése csökkenben van. (1905) 19.127 fürésztelep
2586 millió K tkével 2900 millió K értéket produkáltLegnevezetesebb erdállamok Louisiana és
Washington. Az Unió kormányának (1911) 771,000
km*-nyi erdterülete van (Forest Keserves vagy
National Porests), a nemzeti parkokkal és az indiánusoknak rezervált területekkel.
Az "stermelés nagyfontosságú ága a bányászat. Az évi termelés az utolsó 30 év alatt kb.
5Ví-szeresre emelkedett: (1880) 1850 millió K;
(1910) 9990 millió K. Legfbb bányatermékek (az
érték sorrendjében) (1910): szén (Pennsylvania,
Illinois. West Virginia, Ohio)
vas (Minnesota
Michigan, Alabama, Pennsylvania); réz (Montana, Arizona, Michigan, Utah, Califomia); pettek.

;

;

;

róleum (Pennsylvania, West Virginia, California, Indiana, Louisiana)
arany (Colorado, Califomia, Alaska, Nevada, South Dakota); ce;

ment (Pennsylvania, New Jersey) földgáz (Pennsylvania, West Virginia, Ohio, Oklahoma, Ca;

lifomia, Illinois) ólom (Missouri, Kansas, Idaho,
Colorado, Utah) ; ezüst (Colorado, Montana, Utah,
Idaho) cink (Kansas, Illinois, Missouri) foszfátok (Florida); alumínium; só (Michigan, New
York) ásványvizek (New York. Michigan, Wisconsin); higany (Califomia); drágakövek (Montana, Indiana, Arizona, New Mexico, Califomia,
Nevada,Connecticut, Maine, North Carolina.Utah),
Az arany- ós az ezüstbányászat föllendülésérl
;

;

;

tanúskodnak a következ számadatok

;

—
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Galveston (227o)- A nagy tafranciseo (2-57o)
vak partján Duluth ós Chicago.
A folyami liajózás a vasutak kora eltt rendkívüli jelentségre emelkedett. Hozzájárult ehhoz
a hajózható csatornák 7000 km.-nél hosszabb há;

:

amely azonban idk folyamán részben

lózata,

el-

hanyagoltatott. Újabban már a vasutak, mégoly
nagyarányú fejlettségük mellett sem képesek lebonyolítani a még nagyobb móretekben növeked forgalmat az édesvízi hajózás ennélfogva
ismét emelkedben van. Legjelentékenyebb hajózható folyók a Misszisszippi, Missouri, Ohio, St.
Lawrence, Hudson, Alabama, Susquehanna, Potomac, Rio Grandé, Colorado, Sacramento, Columbia. A csatornák hossza (1910) 4050 km, legnevezetesebbek a St. Mary (a nagy tavaloiál forgalma meghaladja a Sueziét), az Erié, ChesapeakeOhio, Pennsylvania, Hudson-Long Island Sound,
Miami-Erie, Lehigh, Hudson-Champlaín, OhioCleveland, Wabash-Érie, lUinois-Míchigan, Hud;

:

;

:

;

son-Delaware.

A

vasúti hálózat hossza

{i830)

37 km.

(1870)

;

168,260 (i9oo) 312,630 (1910) 389,630
km. A vasutakba fektetett tke (1910) 96,734 millió K, a jármüvekkel együtt {i909) (60,601 mozdony, 36,245 személy- és 2.180,324 teherkocsi)
101,233 millió korona. A vasúti alkalmazottak

85,170

;

száma

(1890)

;

;

A

bruttó bevétel (1910)
14,023, a tiszta jövedelem 4261 millió K. A szállított személyek száma (1909) 924.423,095, teher1.502,823.

(1909)

—
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= 100 cent,

Pénzegység a dollár
talma aranyban 1'5046

g.,

szinsúly tar0-9, értéke

finomsága

Az 1853. bevezetett tiszta aranyvaluta
helyett 1878. ketts valutára tértek át, amely
szerint a 24'057 g. szinezüstöt tartalmazó ezüstdollár époly korlátlan mértékben fizet eszköz,
4'935 K.

mint az arany dollár. Nevezetesebb érmei Aranyban 10 dollár, vagy eagle (1. 0.) ketts (20 dollár)
és fél (5 dollár) darabokban is. Ezüstben az elbb
:

említett, folyópénzt

nél valamivel

képez

Bland-dollár és az en-

nagyobb súlyú (420 grain) és ke-

reskedelmi pénzül szolgáló trade-dollár. Váltópénzei
az ezüstbl készült 50, 25 és 10 cent darabok nikkelbl 5 cent, rézbl pedig 1 cent-darabok készülnek. Papírpénzül részint az állam által
kibocsátott államjegyek (zöld színük miatt greenbacks néven ismeretesek), részint pedig a nagyszámú jegykibocsátó bankok 1000, 500, 100, 50,
20, 10, 5, 3, 2 és 1 dolláros bankjegyei szolgálnak.
Mértékekül leginkább az angol egységeket
használják. A hosszúság egysége a láb (foot) =:
3048 cm.
V3 yard. Területmérték az acre
40*47 a. Az rmérték egysége folyadékoknál a
4"54 1., száraz tárgyaknál 1 bushel =:
gallon
:;5"24 1. Súlyegység az angol mázsa (hundred50-82 kg.
weight)
112 font (néhol 100 font)
Nemes fémek mérésére a troy font
12 ounee
a 20 penny weight =z 373*24 g.
A kivitel fbb cikkei gyapot, vas, hús- és tejtermék, gabona, réz, petróleum, fa, br, szén, dohány,
mozgazdasági gépek, kocsik, hajózási fölszerelések, gyümölcs, papiros, növényi olaj. A bevitel
fbb cikkei cukor, vegyszerek, kávé, kaucsuk,
selyem, gyapot, gyapjú, fa, drágak, ón, vas, réz,
növényi olaj, dohány, szesz, tea.
A külkereskedelmi forgalom értékének megoszlása kikötök szerint (1910— 11) New York 46*25<'/o,
NewOrleans6-7,Galveston6*26,Boston5*26,Philadelphia 4*29, Baltimore 3*28, San Francisco 2*64
atlanti-óceáni kikötk összesen 65*15Vo, Mexikóiöböl 15*93, Csendes óceán 5*51, északi határon át
11*4, mexikói határon át 1*42, bels kikötkön át
:

;

=

=

=

—

~
=

:

forgalom 1,625.215,800 t. A vasutak magántulajdonban vannak, de mind több ós több vállalat
egyesül «vasút-kírályok» és néhány nagy társaság kezében ilyenek (i909) Harriman 45,840 km.;
Moore-Reid 45,230; VanderbUt 39,700; Gould
33,970 Rockefeller 26,250 Morgan 20,670 HíllMorgan 20,640 km. Az egységesen szervezett nagyobb vasúthálózatok: a Pennsylvania- vasút,
Santa Fé, Burlington, Rock Island, Great Northern, Missouri— Pacific, Southern, Western Pacia Pacific vasutak,
fic, Chicago— Puget Sound,
a Trunk vasutak, Boston and Maine, Maine Central, Baltimore and Ohio, New York Central
and Hudson River, Brie.
A villamos vasutak 0*590/0. A beviteli vámok (1910—11) egy évben 1550
hossza 64,514 km., kb. 12,200 millió K befekte- millió K-t tettek.
A gyáripar óriási fejldésérl és jelentségétéssel.
Az utak építése és karban tartása a községek rl tanúskodnak az alábbi számadatok
és countyk feladata. Ebben és a légköri viszonyok
Termel- Felhasznált
Alkalmai^t^Q
Gyárak
ersen romboló hatásában rejlik az oka, hogy az
vények
anyag
zottak
általában
utak
európai fogalmak szerint
millió koronában
rosszak, idnkint részben járhatatlanok legjob4.715,023
44,894
57,056
32,888
bak még a Cordillerák vidékén.
1900 207,562
74,011
42,520
6.470,321
63,431
216,262
A üosía forgalma (1909— 10) 24,763 millió kül- 1905
103,160
60,709
92,140
1909 268,491
7.404,379
demény és 3439 millió K érték utalvány-forgaA gyáripari termel vények értéke az egyes iparlom (ebbl külföldi 489). A posta bevétele 1189, a
rá fordított költség 1188 millió K. A postahivata- ágak szerint millió K-ban (i905) élelmiszer 14,226
vas és acél 10,884 szövfonó 10,737 fa 6119
lok száma (1911) 59,580.
A táviró nagyobbrészt a Western Union Te- vegyi ipar 5160 fém (nem vas) 4611 papiros,
legraph Company kezében van; ennek volt(i9io— 11) könyv 4286; jármvek 3634; br 3529; szesz
348,803 km.-nyi vonala, 2.393,600 km. vezeték- 2506 agyag-, üveg-, kárúk 1956 dohány 1655
összesen 74,011.
hosszúsággal a hivatalok száma 24,926, a táv- egyéb 4708,
Mveltségi állapot. Az iskolák túlnyomó
iratoké (1911) 78 millió. Bevétel 186, kiadás 150
millió K. A legnagyobb távbeszél-yá.\la,\atnak, a részét az egyes államok tartják fenn, amelyek az
Bell Telephoné Company-nek volt (i909) 5.142,692 alsó- és középfokú oktatásra az 1909— lO-iki tanállomása, 10.480,026 km.-nyi vezetéke a beszél- évben 2131 millió K-t fordítottak. A központi kormány az indián-iskolákon kívül alig egy-két tangetések száma naponta (átlag) 20.442,535.
;

:
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;
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—

i

;
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;

;

;

;

;

—

;
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intézetet tart fenn, de hozzájárul a népiskolák
létesítéséhez községenkint 518 ha. föld adományozásával s ezenkívül számos felsfokú iskolát
segélyez. A felsfokú iskolák (university-k, college-ek) és a szakiskolák (orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, állatorvosi, jogi. teológiai iskolák) be-

összesen 22,326. Ebból
felül.

A

nem

angol

nyelv ezerén

hirlap- és folyóiratvállalatok évi jöve-

delme (1905) ,1545 millió K.
Vaüás. Államvallás nincs minden felekezet
(1900: 150) maga gondoskodik templomairól és
papjairól. 1910-ben 34.517,377 volt azoknak a
alapítvánj'okból, adományok- száma, akik a 215,160 egyházközség valamelyivétele (1909—10)
ból, díjakból, kormány segély ékbl, állami és köz- kébe tai-toztak. Ezekbl protestánsnak tekintend
428 millió K. A leg- 21.421,454; r. k. 12.217,373; mormon 400,650
ségi hozzájárulásokból
nevezetesebb egyetemek a Harvard University görögkeleti 335,000 zsidó 143,000. A protestáns
(Cambridge); Hopkins University (Baltimore); felekezetek megoszlása: metodista 6.477,224;
Yale University (New Haven) Columbia Univer- baptista 5.510,590; lutheránus 2.173,047 presbisity (New York); Cornell University (Ithaca); teriánus 1.848,046; «tanítványok» (disciple^ y.
University of Mchigan (Ann Arbor).. továbbá a christians) 1.430,015; protestáns episzkopális
;

—

—

;

:

;

;

chicagói, berkeleyi, philadephiai, minneapolisi,
princetoni, madisoni. Az É. iskolatlgyl viszonyairól a következ kimutatás (i909— lo) tájékoztat

Száma

(anglikán) 921,713; kongregációs 732,500; reformált 442,569 ; egyesült testvérek (united brethren) 304,656 ; az északamerikai német evangé-

Alsófokü iskolák (8 osztály).Középfokú iskolák (hatóságiak)
Középfokú iskolák (magáuintézetek)

...

Tanítóképzk (Public normál schools)
Tanítóképzk (Priváté normál schools)
Felsfokú iskolák (üniversities, coUeges)
Pelsfokú iskolák elkészít tanfolyamai
Orvosi
Fogorvosi

—

tanintézetek
f

Állatorvosi

.

.

.

.

«

...

«
Gyógyszerésii
Jogi
«
«
Teológiai
Kereskedelmi iskolák

.

...
.

j

Süketek

Vakok

iskolái
iskolái
_

Gyengeelméjüek

Tannlók

Tanítók és tanárok száma
férfiak

nk

összesen

férfiak

110,481
18.890
4,512
1,105
255
14,051
2.807
7,586
1,546
351
815
938
1,056
1,736
399
178

412,729
22,777
6,634
2,080
320
3,230

523,210
41,667
11,146
3,185

1,741

4,548
7,586
1,546

64
493

276
624

iskolái
Javító-intézetek...
..

_

575
17,281

35li
815;

928
1,200
1,099
353

1,056
2,936
1,498
531'

340
l,117i

és hallsratók
I

8.971,875
398,525
55,474
17.096
2,650
120,580
42,616
20,687
6,346
2,716
5,937
19.362
10,521
72,887
6,743
2,263
3,952
33,704

száma

nk
8.841,977 17.813,852
915,061
516,536
61,926
117,400
62,450
79,546
6,365
9,015
184,711
64,131
23,426
66,042
707
21,394
93
6,439
1
2,717
289
6,226
205
19,567
491
11,012
61,891
134,778
5,803
12,546
4,823
8,060
7,477
3,525
8,677
42,381

Árva- és egyéb jótékonysági (magán)-tanintézetek

Indiánas iskolák (az É. kormánya kezében)
Iskolák Alaskában (az B. korm. kezében)
Iskolák Alaskában (a községek kezébea) ...
Városi esti iskolák (hatiteági kezelésben)
Egyéb iskolák (mvészeti-, zene-, mestersé-

gek

stb.)

...

_

f
?

írni-olvasni

nem

90Í

?

55,000

...

280,312

Az

17,000
110,000
37,883
3,964
4,700
374,364

?
?

Gyermekkertek, óvodák (ma°ún-intézetek)

tudók számaránya

167,253

(i9oo)

453,063

620,3161 9.793,934

9.660,553 20.057,398

likus szinódus tagjai 249,137; evang. 180,315,német baptista testvérek (dunkers) 122,847 ; ba-

rátok 119,601; adventista 91,951; keresztény
(Christian Connection) 85,717 a keresztény tudomány hívei (Christ Scientist) 85,096 unitárius
70,542 mennonita 55,007 univerzálista 54,836
független egyházak 48,973. A vallási élet meglehets élénk. Egyházi jellegek a különböz
mértékletességi (temperance) egyesületek és a
vasárnapi iskolák. Az északamerikai (rendesen
protestáns) hittérítk a világ minden részében is;

;

;

Belföldi fehér lakos- ^6.595,379 74&'41.236,662 1.913,811

84g

4-6

]

KtUföldi fehér lakos- .10.213,817 13- 4-10.014,856 1.287,136 12-9

Ság

;

fizines lakosság

ssseeen

...

]

9.185,37 9 12-1^ 6.698,906 2.979,323 44-5

...{75.994,575

100ÍÖ7. 949,824 6.180,069 10-7

A

nyilvános könyvtárak számát és nagyságát
tekintve az É., fleg magánosok (Camegie stb.)
áldozatkészségébl, fölötte áll az európai országoknak. Legjelentékenyebb könyvtárak a Congrees Library és a Smithsonian Library (Washington), a Public Library-k (New York, Boston,
Chicago), a nagyobb egyetemek könyvtárai
(Cambridge, New Haven, Chicago, New York,
Ithaca).

A hírlapok és folyóiratok összes száma (1910)
22,780; (i906) 2349 napUap, 55 1 félheti, 15,983
hetí,

262 félhavi, 2810 havi, 368 egyéb folyóirat,

;

meretesek.
Az igazságszolgáltatás rendszere ketts. Az
Egyesült-Államok törvényei ellen irányuló eseteket és (néha) a különböz államok polgárainak
egymás elleni pöreit az Egyesült Államok bíróságai (United States Courts) intézik, az összes
többi eseteket az egyes államok bíróságai (State
Courts). Áz elbbiek bírái élethossziglan neveztetnek ki, utóbbiakat a nép választja, vagy a kormányzó nevezi ki, néhány évre. A központi kormány törvényszékei a) alsó fokon a járási törvényszékek (District Courts minden államban 1,
néha 2, összesen kb. 60) ; h) középfokon : a kerü:

:

;

—
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törvényszékek (Circuit Courts, összesen 9)
fokon a Washingtonban ülésez Supreme Court of the United States. Ennek biráit a
köztársaság elnöke a szenátus jóváhagyásával
nevezi ki ezek (1 fbíró és 8 bíró) legalább 2
óvenkint egyszer törvényt ülnek külön-külön egyegy kerületi törvényszéken.
leti

c) legfels

;

Az

:

:

:

;

;

—

:

:

képviselház. A szenátusba minden egyes állam
törvényhozása 2 tagot küld (jelenleg összesen
96-ot), 6 évi megbízással. Szenátorrá csak 30 éven
felüli férfiak választhatók, akik legalább 9 éve az
É. polgárai és az illet államban honosak. A szenátus hagyja jóvá vagy veti el a köztársaság elnökének a külállamokkal kötend szerzdéseit és
a hivatali kinevezéseket. A képviselház tagjait
(1912. 436-ot) 2 évre az egyes államok saját választójogi törvényeik alapján közvetlenül, általános szavazással választják. Választó általában,
kevés megszorítással, minden 21 éves férfi polgár, faj és származási különbség nélkül a bevándorlók 8 hónaptól 2 évig terjed ott tartózkodás
alapján kapnak polgárjogot. Wyoming, Colorado,
Utah, Idaho, Washington és CaUfomía államokban a
is választók. Képviselvé választhatók 25 évnél nem fiatalabb, az illet államban
honos férfiak, akik legalább 7 éve az É. polgárai.
A képviselk és a szenátorok évi fizetése, megfelel úti átalányon kívül 37,500, a képviselház
elnökéé 60,000 K. A végrehajtó hatalom a közvetett szavazással 4 évre választott elnök kezében van. Minden állam annyi elnökválasztó elector-t választ, ahány szenátort és képviselt küld
a kongresszusba. Az electorok államaik fvárosaiban szavaznak. A szenátus elnökének beküldött szavazatok a kongresszus mindkét házának
jelenlétében bontatnak fel. Ha egyik jelölt sem
ért el abszolút többséget, a három legtöbb szavazatot kapott jelölt közül a képviselház választ
elnököt, úgy azonban, hogy ennél a választásnál
minden államnak csak egy szavazata van. Ugyanígy történik az alelnök választása, azzal a különbséggel, hogy abszolút többség híján a szenátus
választ a két legtöbb szavazatot nyert jelölt közül. Az elnök és alelnöknek legalább 35 évesnek
és az É.-ban született állampolgárnak kell lennie.
Az elnök az ú. n. Fehér Házban lakik Washingtonban. Fizetése 375,000 K és 126,000 K úti álta;

nk
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az alehiöké 60,000 K. Az elnök a hader*
fparancsnoka s külállamokkal szemben az É.
képviselje. Újra választható. Az alelnök hiva-

lány

;

talból elnöke a szenátusnak s az elnök lemondása,^

elmozdítása vagy halála esetén ennek utóda a
mandátum lejártáig. Jelenlegi ehiök (1913 márc.
4-ig) William Howard Taft. Az elnök a kormánya) alsó zás vezetésére a szenátus jóváhagyásával 9 állam-

egyes államok bírói tisztét intézik
a békebíró (községekben) és a rendrbíró
(városokban) h) középfokon a county-k tisztviseli és helyrl helyre járó járási vagy kerületi bírák, az esküdtszékek bevonásával c) felsfokon: a (Supreme) Court of Final Appeal fbírája és bírái. A szakképzettséghez nem kötött
bírói állások a politikai pártok uralomra jutása
szerint töltetnek be és ismeretes, hogy nem minKülön törvénydig megbízható elemekkel.
széke van Columbiának (Court of the District of
Columbia).
Kormányzás és közigrazgfatás. Az B. kormányzása az 1787 szept. 17-iki alkotmányon alap1870-ig 15 módosítással egészik, amely 1791
szíttetett ki. A kormányzás 3 önálló tényezje a
törvényhozó, a végrehajtó és a jogszolgáltató
hatalom (1. fentebb). A törvényhozás a kongreszszus kezében van. Ennek 2 háza a szenátus és a

fokon

—

titkárt (Secretary, miniszter)

ügy (Secretary

of State)

;

2.

nevez ki 1. külpénzügy (Secretary
:

of the Treasury) 3. hadügy (Secr. of War) 4.
tengerészet (Navy) 5. belügy (Interior) 6. posta.
(Postmaster-Goneral) 7. igazságügy (AttorneyGeneral) 8. földmívelésügy (Agriculture) 9. kereskedelem és közmunkaügy (Secretary of Commerce and Labor). Ezek fizetése egyenkint 60,000;

;

;

;

;

;

;

korona.
A kongresszus hatalmi köre az egyes államokéval szemben szinte eltörpül s a legkevésbbé hasonlítható össze a brit parlament mindenhatóságával..
De a látszólag szk körben a kongresszus annál
erteljesebben érvényesíti befolyását és alkotmányadta jogait. A kongresszus hatalmának legfbb tényezi az alkotmány megváltoztatásának,
kiegészítésének javaslása, az adókivetés, pénzverés joga, a posta szervezése, a külkereskedelem és az egyes állomok közötti kereskedelemi
szabályozása, szabadalmak- adományozása, a folyami és csatorna- hajózás szervezése, kikötk
fölszerelése, honosítás,
terület-adományozások
joga vasutak építésének a támogatására, az É.
ellen irányuló cselekmények megtorlása, a tisztviselknek, st magának az elnöknek az elmozdítása, a territóriumok fölvétele az államok közé
stb., a hadvezetés, külügy irányítása, hadsereg és
:

haditengerészet.
Az É. szövetséges köztársaság,amelynek egyenjogú tagjai a 13 s-állam, 7 olyan állam, amely
megelzleg nem volt territórium és 28 állam,
amelyek eredetileg territóriumok voltak. Az egyes
államok önálló, köztársasági jelleg alkotmányának gyökere nem a kongresszus,hanem maga a n ép.
Uj államoknak az Unióba való felvételét speciális
kongresszusi törvények szabályozzák és pedig v.
az ú. n. cenabling Acts» (képesítési törvény) formájában (amely állami alkotmány elfogadására
vonatkozó kikötéseket foglal magában), amikor
mihelyt
is a territórium állammá emelkedik,
eleget tett a feltételeknek, vagy pedig oly riiódon,
hogy a kongresszus egyszeren elfogad egy már
fennálló alkotmányt s a territóriumot ezen az
alapon felveszi az államok sorába.
Az egyes államok törvényhozásának 2 háza
a képviselház és a szenátus. Mindkettnek tag:

úgyszintén a kormányzót a nép választja.
Hatásköre kiterjed mindarra, ami nincs fenntartva a kongresszus számára: adókivetés, választói jog, a közhivatalnokok, kongresszusi tagok, elnök- és alelnök-választók megválasztásá-

jait,

nak ellenrzése, a polgári

és kriminális jog,

a

katonaság (militia) és a rendrség, ipari és kereskedelmi vállalatok engedélyezése és ellenrzése
(az állam területén), közmunka, közoktatás, jótékonyság, halászati és vadászati jog stb.
A territórium, politikai fogalom alá szorosan
ma már egyedül Hawaii tartozik. Helyi tör-
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Az É. északi részében a közigazgatás alapegyvónyhozása van, de törvényeit a központi kormány megsemmisítheti. Kormányzóját s más sége többnyire a község (town, township a német
tisztviselit a köztársaság elnöke nevezi ki. A Gemeinde, a francia commune), vagy a város
kongresszusba egy delegátust küld, de ennek (city), amelyek csoportja alkotja a county-t. Az
nincs szavazati joga. Hasonló ehhez Portó Rico Unió D.-i részében a közigazgatás alsó egységei
önkormányzata. A Filippi- szigeteket az elnök a county-k. A közép- és az ÉNy.-i államokban
-által kinevezett polgári kormányzó és egy ame- a helyi kormányzat a két rendszer egyesítésén
rikaiakból és benszülöttekbl álló vegyes bizott- alapszik. Ny.-on az egyes township-ek kiszabott
ság kormányozza. Alaskát (névleg territórimn) területe 6 négyzet angol mérföld (kb. 15*6 km*).
a központi kormány közvetlenül kormányozza. A county-k területe Ny.-on átlag 1300—1600 km*,
Nincsen sem alkotmánya, sem kép\áselete a kon- K.-en kisebb.
Az ünio területét és népességét (1880, 1900
•gresszusban.
A District of Columbia (1. Columbia), az É. kor- ós 1910-ben), népsrségét (1910-ben) és a lamányának székhelye (tényleg azonos Washington kosság számának százalékos emelkedését (1900Cityvel), az elnök által kinevezett 3 kormánybiz- tól 1910-ig) a politikai felosztá-9 szerint, államonkint, tünteti fel a következ táblázat
tos igazgatása alatt áll.
;

i

|l

Lakosság

Államok

1890

Alabama

135,320

(Ala.)

Arizona (Ariz.)
Arkansas (Ark.)

...

_.

California (Cal.)

(Iflo.)

Georgia (Ga.)
Idaho (Id.)
Illinois

(111.)

Indiana

..

...

_

...

...

_

(Ind.)

...

Mississippi (Miss.)
Missouri iMo.)
Montana (Mtn.) ..
Nebraska (Neö.)
Neyada (Nev.)

...

_

_
_.

_
:.

_

Sonth Carolina (8. C.)
South Dakota (8. D.)
Tennessee (Tenn.)
Texas (Tex.)
Utah (Utab)

.„

.„

Egy.

_
~

_

_

Washington •(Wa8h.)_
West Virginia (W. Va.)
Wisconsin (Wis.)..
Wyoining (Wyo.)
A. kontinentális

Ali.,

_
„
Kanadától D.-re

Alaska

Hawai

7.834,780||

63.947,714

75.994,575

20,240|
317,47ö|
137,3501

135,320

Pensylvania (Pa.)
(B. L)

146,720!
94,1401
145,100!
212,580{
104,6301
126,1801
85,570;
31,620|

21,540
152,58o
215,910
121,230
179.780
378,330
200,740
288,700
24,100

._

Oklahoma (Okla.)
Oregon (Ore.)

(Vt.)

_

...

North Carolina (N. C.)
North Dakota (N. D.)
Ohio (0.)

Virginia (Vs.)...

...

_

New Hampshire {N. H.)
New Jersey (N. J.)
New Mexico (N. M.)
New York (N. Y.)

Vermont

...

_

Massachusetts (Mass.)
Michigan (Mich.)
M4nnesota (Minn.)
...

RUode Island

253,.-^30

5.310Í

(La.)
...

1801

151.980:
154,030Í
219 620l

_

Maine (Me.)
Maryland (Md.)

269,150;

12,925

_

lowa (la.) . . ...
Kansas (Kan.)
Kentucky (Ky.)
Lonisiana

807,905
333,428
1.655,980
349,390
768,704
1.686.880
60,705

410,140

Colorado (Col.)
Colombia (D. Col.)
Connecticut (Conn.)
Delaware (Del.)
Florida

1.828,697
122,931
1.311,564
1.485.053
539,700
278,718
908,420
184,735
528.542
2.216;331
161,772
4.821,550
2.516,162
2.231,853
1.470,495
2.147,174
1.381,625
694,466
1.188,044
2.805.346
2.420.982
1.751,394
1.551,270
3.106,665
243,329
1.066,300
42,335
411,588
1.883,669
195,310
7.268,894
1.893,810
319,146
4.157,545
790,391
413,536
6.302,115
428,556
1.340,316
411,570
2.020,616
3.048,710
276,749
813,641
1.854,184
518,103
958,800
2.069,042
92,531

292,7101
139,470!

„

Portó Rico
Pilippi-ssigetek

183,350a

106,340
183,400
248,710
117,100
3,340
79,170
801,110
108,910
688,340
820,060
24,770
109,940
179,170
64,180
145,140

1.5S0,3S6|
16,708{
9,3391
831,188'!

Onam
Samoa

1.513,017
59,620
1.128,179
1.208,130
419,198
230,392
746,258
168.493
391^422
1.837,353
84,385
3.826,351
2.192,404
1.911,896
1.427,096
1.858,635
1.118,587
661,086
1.042,390
2.238,943
2.093,889
1.301,826
1.289,600
2.679,184
132,159
1.058,910
45,761
376,530
1.444,933
153.593
5.997.853
1.617,947
182,719
3.672,316
243,854
313,767
0.858,014
345,506
1.151,149
328,808
1.767,518

1900

8.2-35,523

25,354

A

lakosság

1 km'-re! növekedése

Km's

1910

1910

_

2.138,093!
204,354,

|l

1900-1910

1

%

16-9
66-2

16
1

U
58

200
601

3

48-0
18-8
82-7
9-5
48-4
17-7
101-3
16-9
7-3
0'3

1.656,388

1839
86
38
5
17
4
39
29
15
8
88
13

742,371!
1.295,346;
3.366,4161
2.810,173:
2.075,708:
1.797,114!
3.293,335:

41
156
12
10
15
18

1.574,449
2.377,549
799,024
331,069
1.114,756
202,322
752,619
2.609,121
325,594
5.638,591
2.700.876
2.224,771
1.690.949
2.289,905!

376,053
1.192:214
81,875
430,572
2.537,167;
327,3011
9.113, 614,j

2.206,287

355,9661
8.061,612Í|

1.141,990
1.221,119
2.333. 860i

65
168
19
3

45-4

6

1

72
16

3

145,965

1

12

63,592 (kb.) 100,000;
154,001
191,905*
1.118,0121
,) 953,343
8.876,802!
6.975,073
9,000
18,340J
6,668l|
oiu 3,800

0-06

1.888,81C

8.158,709

9.705,38
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9.738,940]

84,153,884j

101.677,6931

131

81

20
6
8
14
19
6
19
15

91.973,866

Alaaka és a gyarmatok

60

18
185

3

8.184,7891
3.898,5421
373,351,

18-5
1Ö-8

54-5
11-8
93-4
4-6
34-7
67-5
25-4
16-5
80-8
14-7
109-7
68-7
21-6
36-6

45
9

542,610
1.515,400
583,888

161

1

577,056;

672,765;
7.665,111!

150
6-6
19-9
6-9
9-0
20-0

9

4.767.121J
1.657,l55il

—

11

180
25
25
38

87-8
34-9
8-6
11-8
180-4
87-4
18-8
67-7
81-0
^^b.)

57-8
84-6
16-3
88-7
36-0
19-0

10

80-8
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Az állami

1911 jun.
hevételek (1910 jún. 30.
a postával együtt 4988, elirányzat 1912-re
4545 millió K. Állami líiadásolc 4824 millió K
(polgári kiadások 869, szárazföldi hadsereg 801,
tengerészet 600, nyugdíjak 790, indián-ügy 105,
posta 1138 millió K), elirányzat 4530 millió K.
Államadósság (1911 jun. 30.) a kincstári pénzkészlet levonásával 5079 millió K. A vagyon
összes értéke (i904) 535,521 millió K.
Hadereje. A véder az állandó hadseregbl, a
tengerészetböl ós a milic-seregbl áll valamennyi
önkéntesek toborzása útján egészíttetik ki, kik 3
évre avattatnak fel. A békelétszám minimuma
30.)

;

58,924, maximuma 96,766 fben van megállapítva e két határ között a köztársaság elnöke
határozza meg, hogy esetröl-esetre mily ers legyen a hadsereg létszáma. A tisztikar javarésze
a west-pointi (New York mellett) katonai akadémiából kerül ki; azonban altisztek és polgári
egyének is nevezhetk ki tisztekké az elírt vizsga
letétele mellett. A tábornokokat érdem szerint a
köztársaság elnöke nevezi ki, mi mellett megeshetik, hogy valaki kapitányból egyszerre tábornok lehet a közbees törzstiszti rendfokozatok
;

mellzésével. A gyalogság 30 ezredbl áll, melyek
mindegyike 3 zászlóaljat számlál. A legénység
1903. évi 7-5 mm.-es új Springfleld puskával van
felszerelve; fejenkénti töltényraennyiség 90. A
téli ruházat színe olívzöld, a nyárié khaki szm.
lovasság 15 ezredbe alakul, melyek mindegyike
3 századból áll fegyverzete a 7-5 mm.-es Spring-

A

;

karabély, kard és forgópisztoly. Tüzérség
6 ezred 2—2 zászlóaljba tagozva minden zászlóalj 3 ütegbl áll s minden üteghez 3 löveg tartozik.
A tüzérségi anyag 7*62 cm. rméret visszafutó
csöv lövegekbl áll. ZTíás^^oA;.- 3 hadmérnök-zászlóalj 4—4 századdal. A második vonalbeli szervefleld

;

valamennyi testileg alkalmas
amerikai honpolgár tartozik 18. és 45. életkora
között. A kiképzést ennél tényleges állományú
tisztek végzik. Századosig bezárólag maga a
legénység választja ki tisztjeit a törzstiszteket
és tábornokokat az egyes államok kormányzói
nevezik ki. Század- és zászlóalj gyakorlatokban
és a lövészetben való részvétel céljából minden
milic-katona évente legalább 24-szer hivatik be
s azonkívül mindenkinek még egy ötnapos menet- és harcgyakorlaton kell résztvennie. A szervezetlen müic-seregböl háború esetén az ú. n.

zett milic-sereghez

;

-
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sen Roosevelt kétszeri elnöksége alatt
óriási
fejldésnek in lult. A világ nagy flottáinak
sorában már elérte (Angol- és Németország után)
a harmadik helyet és rajta van, hogy mihamarabb

mérv

a másodikra jusson. A flotta e nagyarányú teljesítése egyenesen a Monroe- doktrína fejlesztésébl
folyik, melynek célja az összes európai hatalmakat Amerikából kiszorítani és az Egyesült-Államok hegemóniáját egész Amerika fölött létrehozni. A Filippi-szigetek birtokában továbbá az
Egyesült-Államok keletázsiai hatalomnak tekintik
magukat és igyekeznek a kinai piac jó részét maguknak biztosítani. Ezen tendenciák különösen
Angol-, Német-, Franciaországgal, valamint Japánnal szemben idézhetnek el érdekellentéteket,
tehát háborúkat. Ennek elrelátásával az Egyesült
Államok kormánya 191 -ben egy új flottafej lesztó
programmal lépett a kongresszus elé, mely
szerint a flotta 1920-ig a következ létszámot érje
el: 40 csatahajó és megfelel számú vértes és
egyéb cirkálók, torpedónaszádok, tengeralattiak
és vonathajók. A hajóhad 2 arcvonalra oszlik fel
az els, mely a legmodernebb hajókból áll, állandóan felszerelve gyakorlatozik és harckész; a
második vonal a tartalékflottát képezi. Evvel
szemben a flotta jelenleg (1912) a következ állományt érte el készen v. legalább vízrebocsátva
van már 33 csatahajó, 10 vértes partvéd, 12
vértes cirkáló, 20 védett cirkáló, 3 scout, 67 torpedó- és 20 tengeralatti naszád. Épül 4 csatahajó
(köztük két 30,000 tonnás), 15 torpedó-járómü és
19 tengeralatti. B flotta áll a) az Atlanti flottából (16 csatahajó és 4 vértes cirkáló 5 osztályra
osztva és a szükséges egyéb típusok) h) a csendes tengeri flotta (6—8 vértes cirkáló és egyebek
2 osztályban) c) az ázsiai flotta, Manillábau (3
cirkáló, 9 ágyúnaszád és egy torpedóflottilla). A
haditengerészeti költségvetés volt 191 1/1 2-ben
637 millió korona (e tekintetben mindjárt Anglia
után sorakozik, amely 1911/12-ben 1087 millió
koronát fordított haditengerészetére), mibl 131
millió új hajóépítkezésekre esik. A flotta személyállománya volt 1911. 60.500 f, ebbl tiszt és
mérnök 1814. A flotta fötámpontjai 1) a keleti
parton: Boston, New York, Hampton Roads és
Guantanamo (Cubán), 2) a nyugoti parton Bremerton, 3) a Csendes-tengerben Pearl Harbour
(Hawai) és a Manilai-öböl.
Címere és zászlaja. Az E. címerére nézve 1.
J.

:

:

;

;

:

:

:

Címerek szöveg- és kópmellékletet. A zászló hét
vörös és hat fehér vízszintes pólya, a bal fels
Vezetés : a hadügyminiszter elvileg mindig pol- sarokban kék négyszögben annyi csillag, ahány
gári egyén. Kiegészítés céljából az ország 12 ka- szövetkezett állam van valamely territóriumnak
tonai kerületre (departement) oszlik. Az egyesült állami joggal való felruházása, ill. az áUamok
államok nagy néptömegéhez képest (84,216,433 közé való fölvétele esetén a csillagok számát is
az államokban és 8.602,345 a kolóniákban) a eggyel szaporítják. L. Lobogó.
Irodalom. Kigyelemreméitók a következ kormányhivabékehadsereg feltnen kisszámú; ez úgyszólGeological Snrés tudományos intézetek kiadványai
ván csak kerete a háború esetén felállítandó nagy talok
vey Coast and Geodetic Survey Hydrographic Office DeCensus
néphadseregnek.
Interior
of
the
Department
partment of Agriculture
Haditengerészete már a polgárháború alatt Bureau; Department of Commerce and Labor Tre a sury DeDepartNavy
(Bureaa of Statistics) Post Office
(1861—65) kitüntotíe magát. Ujabb babérokat partment
ment WarDeparmeni; Bureau of Education. — Smithsonian
szerzett a spanyol háborúban (1898), melyben Institution;Praklin Institute; National Museum; Bureau of
Cubaés Puerto-Rico, valamint a Filippiszigeteknok Ethno'.ogy. — Folyóiratok: Bulletin of the American GeograYork The National Geographic Magamegszerzése egyenesen a flottának köszönhet. phical Society, NewJournal of Geology, Chicago American
ziné, Washington
Ezen eredmények a flotta jelentségét annyira Journal of Science and Árts, New Haven Science, Boston.
különö- Ratzel, Die Vereinigten Staáten, 2. kiad. München 189S
szemmelláthatóvá tették, hogy azóta
(cVolunteer

mányában

Army»

állíttatik fel,

több mint 14 millió

melynek

állo-

f tartatik nyilván.

;

f

:

;

;

;

;

;

;

;

:

;

;

;

;

—

;
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Davis, North America and United States (Mill: International Geography), London 1899; PoweU. Bhaler, Rassel stb.,
Physiography oí the United States New York 1806 : Shaler,
Xatnre and Man in America, u. o. 1892 ; Grinnell, The
North Ameriian Indians of To-day, London 19C0; Frie-

Indianer nnd Anglo-Amerikaner, Braanschweig
1900 ; Gannett, The United States, London 1898: Bruncken,
Xorth American Forests and Forestry, New York 1900
London
Bryce, The American Commonwealth, új kiad.
1011 ; Chancellor, The American Schools, London 1905
States,
United
the
Fairlie, The National Administration of
London 1905; n. a., Mnnicipal Administration, New York
1901 Hadley, The Edncation of the American Citizen, n. o.
1901 ; Hnlben. The Great American Canals, Cleveland 190-i ;
Hepburn, Artiflcial Waterways and Commercial Development, New York 1909 Hulbert, Historic Hin^hways of America, 16 köt.. Cleveland, befejez. 1905: Long, The New
American Naw, London lfi04 ; Low, The American People
Á Stndy in Na'tional Psychology, u. o. 1910 és 1912 ; Mar19 V2; Poor,
^-in. The American Merchant Marine, u. o.
Manaal of the Railroads of the United States, New York,
évenkint; Pratt, American Railways, London 1903; Rothwell, The Mineral Indnstry, its Statistics stb. in the United
Sparks,
SUtes and other Countries, New York, évenkint
The United States of America, n. o. 1905; Willson, The
Municipal
Zneblin,
American
New America. London 1902:
Progress, n. o. 1902 : Whitney, The United States, Boston
1889, 1894; Blnm, Die Entwickelnng der Vereinigten Staaderici.

;

:

:

:

:

ten von Nordamerika (Petermann's ErgSnznngsheft 142),
Gotha 1903; Oppel, Wirtschaftsgeographie der Vereinigten
Forbes-Lindsay, America's Insular
Staaten. Halle 1907
Possessions, Philadelphia 1907 Hall. Immigration and its
Effects npon the United States, New York 1906 ; Commons,
:

:

in America, u. o. 1907 ; Washington
in the Bouth, u. o. 1907 : Dexter,
in
the United States, London 1904;
History of Edncation
Thwing, A History of Hlgher Edncation in Ameria,
York i906 ; American Newspaper Directory, n. o. évenkint

Races and mmigrants
és Dn Bois. The Negro

New

American Newspaper Annnal, Philadelphia, évenkint a
Baley-féle Cyclopaedia of American Agricnlture, New York
190/": Bies, Economic Geology of the United States, London
;

Del Mar, History of Money
1900 Hepburn, History of Coinage
and Currency in the United States, u. o. 1903; Hasenkamp,
Die GeldverfassuDg nnd das Notenbankwesen der Vereinigten Staaten, Jena 1907; Howard, Das amerikanische
Bürgerrecht, Leipzig 1904; American Statesmen Series,
38 köt., Boston 1880—1907 Callahan. American Relations
Baltimore
1900,
in tr e Pacflc and the Far East, 1874
1901 ; Carson, History of the Supreme Court of the United
Dewey,
Financial
History
of the
Philadelphia
;
1891
Stat^,
United States, London 1902; Johnson. Fonr Centuries of
Knox,
History
of
Banthe Panama Canal, New York 1906 ;
king in ihe United States, u. o. 1900; Landon, Constitational History and Government of the United States,
Boston 1900 ; Hare, American Constitntional Law, n. o.
1889 Andrews, American Law, Chicago 1900 Kecskeméthy
Anrél, Utazís Észak-Amerikában, 2. kiad. Budapest 1884;
Hellwald- György Aladár, A föld és népei, u. o. ; Bánó
Jen, Bolyongásaim Amerikában, u. o. ; Tonelli Sándor,
Angolok és amerikaiak, n. o. 1910; Szilassy Zoltán, Amerikai mezgazdaság, u. o. 1897; Baedeker, The United
States with Excursions to Mexico, Cuba,, Portó Rico and
Alaska, 4. kiad. Leipzig 1909 : Pásztor Árpád, Budapesttl
a föld körül Budapestig, Budapest 1911.

1906 (Contribntions

in America,

1907— 08j

New York

:

;

:

—

;

:

Története.

Az

angol uralom. Észak-Amerika földjén
el fezör a aormannok jártak a XI. sz. elején, de
ezen kalandozásaiknak csak homályos emléke
maradt fenn (Vinland). Amerika felfedezése után
az angol szolgálatban álló^ velencei Cabot 1497.
egész Labradorig jutott el Észak-Amerika partjai
mentén. Az els gyarmatot azonban itt Sir Walter
Ráleigh alapította 1584. s azt Erzsébet angol királyn tiszteletére Virginiának nevezte. Ez a kis
1.

.

gyarmat azonban csakhamar elpnsztult a benszülöttek támadásai következtében. Csak I. Jakab
idejében, 1606. alakult ismét két gyarmatosító
társulat, az egyik, a londoni, a régi Virginia területére szerzett jogot, a másik, a plymouthi, északabbra Uj- Anglia néven szerzett nagyobb földte-
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A két angol gyarmat közé a Hudson-folyó
mentén a hollandiak telepedtek le. A Stuartok
alatt kitört vallási és politikai belvillongások elsegítették az új angol gyarmatok benépesítését.
1620-ban egy csapat buzgó puritán vándorolt ki
rületet.

üj- Angliába és megalapította Massachusetts gyarmatot. Innen újabb rajok váltak ki újabb gyarmatokat alapítva (Connecticut, Bhode-Island, NewHampshire). 1634ben Cecil Calvert a Chesa-

peakei-öböl partján kat. kivándorlókkal Marylandnak vetette meg alapját. 1667-ben a hollandi birtokok is angol kézre kertlltek s területükön három angol gyarmat keletkezett (New York, New
Yersey, Delaware). Most már összefügg terület
volt az angol birtok, mely ezután még dél felé és
északon befelé terjeszkedett. 1663-ban néhány fnemes Carolina gyarmatot alapította, melynek
alkotmányát Locke dolgozta ki arisztokratiku.'i
szellemben. 1681-ben William Penn, a, quáker felekezet megalapítója, Pennsylvania gyarmatot
alapította, hová sokan telepedtek a türelmetlen
puritánok elöl. Az utolsó gj-armatalakulás volt
Georgia, 11. Györgj' király idejében, ugyanekkor
Carolina északi és déli félre oszlott fel.
így alakult ki a 13 gyarmat, mely továbbra is
elismerte az angol korona fenhatóságát, de politikai tekintetben meglehets függetlenséget élvezett. Mindegyiknek külön alkotmánya volt s némelyik közülük egészen köztársasági jelleg volt.
Gazdasági tekintetben azonban az anyaország

nagyon kizsákmányolta e gyarmatokat. Csak
angol hajók jöhettek kikötikbe, egymástól vámvonallal voltak elkülönítve iparcikkeiket Angliából voltak kénytelenek vásárolni,
csak nyerstermékek produkálására voltak szorítva. Mindamellett híiségesen támogatták az angolokat azokban a háborúban, melyeket ezek a XVIII. sz. folyamán a franciákkal Észak-Amerika földjén viseltek. Különösen a 7 éves háborúval egyidóben
folyó 1756— 63-iki háborúban tthitek ki a gyarmatosok az angolok oldalán. Az hathatos támogatásuknak köszönhették ezek quebeki diadalukat (1759) és ezzel együtt Kanada elfoglalását
(1763-iki párisi béke). Minthogy ugj'anekkor Florida is angol kézre jutott, Észak-Amerikában végleg a germán elem lett az uralkodó a román
;

k

felett.
2. Az Anglia elleni függetlenségi harc. A háború befejezése után Hl. György király és miniszterei azzal hálálták meg a gyarmatok áldo-

zatkészségét, hogy azoknak eddig érintetlen politikai jogait kezdték nyirbálni. A háború költségeinek egy részét a gyarmatokkal akarták megfizettetni oly módon, hogy új adókat akartak kivetni rájuk. A gyarmatok azonban tiltakoztak az
ellen, hogy az angol parlament, amelj'ben ök nincsenek képviselve, ket megadóztassa. Az angol
kormány a tiltakozások következtében vissza is
vonta a tervezett bélyegadót (1766), de tekintélyének megóvása végett ragaszkodott a kivetett
tea vámhoz. A felizgatott bostoniak azonban 1773
dec. megrohantak egy kikötjükbe érkezett teás
hajót és annak rakományát a tengerbe dobták.
Erre az angol kormány sereget küldött Bostonba
és Massachusetts gyarmat alkotmányát felfüggesztette. De a többi gyarmat magáévá tette
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Massachusetts ügyét és 1774. Philadelphiában
kongresszusra gylt össze. Innen felszólították
az angol kormányt, hogy hagyjon fel a gyarmatokat elnyomó politikájával és egyúttal arra kötelezték magukat, hogy Angliával megszakítják
kereskedelmi érintkezéseiket, ha nem orvosolják
sérelmeiket. Az angol kormány válaszra sem méltatta e felszólítást, hanem újabb sereget küldött
a gyarmatokba. Erre 1775 áj, a második philadelphiai kongresszus éf^'tözös, nemzeti hadsereg felállítását határozta el s élére Washington

m

Györgyöt

(1.

o.)

állította.

Az els

harcolfe'bah

'¥

™6g

gyakorlatlan gyarmati sereg húzta a rövidebbet. 1776-ban Anglia 40,000 fnyi sereget küldött, melyeknek nagy részét német fejedelmektl vásárolta össze. De a mozgalom vezérei nem
csüggedtek, st az egyetértés és lelkesedés fokozására 1776 júl. 4. a harmadik philadelphiai kongresszuson ünnepélyesen kimondották Angliától
való elszakadásukat és a 13 gyarmat függetlenségét. A harctéren ezután változó szerencsével
folyt a küzdelem, a fáradhatatlan Washington
új meg új sereget szervezett. Az angolok elfoglalták New Yorkot ós Philadelphiát, de egy Kanada fell betör seregük 1777 okt. 17. kénytelen
volt Gates amerikai vezér eltt kapitulálni. Ezen
els nagy sikerre Franciaország a gyarmatokkal
szövetségre lépett. Ebben nagy része volt Franklin Benjáminnak, ki nemcsak a francia társadalom, hanem a hivatalos körök rokonszenvét is
megnyerte honfitársai számára. Egész Európa
figyelemmel és lelkesedéssel kisérte a szabadságért küzd amerikaikat. Sok francia (Lafayette),
német (Kalb) és lengyel (Kosciusko) önkéntes sietett soraik közé harcolni. Ezalatt az angolok
újabb sikereket értek el, a gyarmatok közt pedig
visszavonás kezdett mutatkozni. A pénzhiány és a
sereg fegyelmetlensége már bukással fenyegette
a szabadság ügyét, amikor 1780 júl. egy 6000
fnyi francia sereg érkezett meg és Washington
a franciáktól hozott pénzen új sereget teremtett
el. Ezután az egyesült amerikai-francia sereg
Virginiába nyomult és Yorktown mellett Comwallis angol vezér seregét bekerítette és kapitulációra birta (1781 szept.). Ez a csapás kimerítette az angolokat s elzetes bókealkudozások
után a versaillesi békében Anglia elismerte a gyarmatok függetlenségét (1783 ápr. 13.), st átengedte nekik a Misszisszippí balpartjáig terjed
óriási földet

is.

Az Unió megalapítása. A

függetlenség kivívása után nagy nehézségek merültek fel, hogyan
lehetne a különállásukra és alkotmányukra féltékeny gyarmatokból mégis egy egységes államot
teremteni. Végre Hámi lton kidolgozott egy olyan
alkotmánytervezetet, amely meghagyta az egyes
államok külön jogait, de közös érdekeik számára
egységes kormányzást ós törvényhozást állított
fel. 4iSZ^^ fogadta el végleg a Washington elbizottság az É. alkotmányát,
nökfeteaíatt
úgy ahogyan az rqa is fennáll.
Az új állam els5"elnöke Washington lett, ki
8 éven át viselte e tisztséget (1789— 97-ig). Sokat
fáradozott a közigazgatás, bíráskodás, adózás
rendbehozásán. A francia forradalmi háború kitörésekor semlegességi nyilatkozatot tett s Fran3.

mköd
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ciaország neheztelését vonta magára. Utóda

Adams

John

volt (1797—1801).

A3-ikelnök Thomas Jefferson (1801—1809)
idejében az Unió megvette Napóleontól a Missziszszippi jobbpartján elterül Louisianát 15 millió
dollárért (1803). A napóleoni háborúk alatt nagyon
fellendült az É. kereskedelme, s ez az angol kormányt ellenséges lépésekre birta, mire az amerikai kikötket is bezárták az angolok eltt. A feszült viszony James Madison (1809—17) elnöksége alatt háborúban tört ki. A kongresszus franciabarát többsége hadat üzent Angliának 1812
jún. A háborúban az amerikaiakat több vereség
érte, st az angolok Washingtont is megszállották. A béke Gentbenjött létro (1814 dec.) a status
quo alapján s az Unió kötelezte magát, hogy részt
vesz a rabszolgakereskedés elnyomásában.
Az 5-ik elnök Ja^nes Moj:iw^{í817 —2o) idejében vette meg az Unió a spanyoloktól Floridát
(1819). Ekkor szakadtak el a közép- ós dólamerikai spanyol gyarmatok az anyaországtól s ez alkalommal nyilvánította ki Monroe azt, hogy az
Unió nem engedi meg ezentúl európai államok
beavatkozását és hódítását amerikai földön (Monroe-elv).

Ezalatt az Unió belsejében az ipar ós kereskedelem fellendülése következtében mélyreható gazdasági és politikai válság kezddött. Az északi
államok lakossága a nagy bevándorlás folytán ro-

hamosan gyarapodott s a gyáripar

fellendülésével

hatalmas munkásosztály keletkezett, míg D.-en
csak a rabszolgák száma növekedett, mert a gaz-

dag birtokos (ültetvényes) osztály mellett

kisbir-.

tokos osztály nem tudott gyökeret verni. A D.-i
államok gazdasági és politikai hegemóniája mindinkább gyengült a képviselházban elvesztették
eddigi többségüket s hogy a szenátusban se veszítsék el, azon voltak, hogy minél több új rabszolgatartó államot vegyenek fel az Unióba. De ezen
törekvésüknek is gátat vetett az ú. n. Missouriegyezmény, mely a rabszolgatartást csak a 36°30'
szélességi foktól D.-re es államokban engedte
;

meg

(1820).

1825— 29-ben az északi államok jelöltje, Quincy

Adams

volt az elnök. Utóda Jackson tábornok
(1829—37) kezdetben egyformán kedvezett az
északiaknak és D. -leknek, de késbb a Nemzeti
Bank ellen indított harcában határozottan áD.-iek
érdekeit szolgálta. Van Buren (1837—41), Harrison (1841) és Tyler (1841-45) elnökök alatt tovább folytak a pártküzdelmek s az Uniót nagy

gazdasági válság is érte a gyapot túltermelése
következtében. James Polk (1845—49) elnöksége
alatt csatlakozott Texas állam az Unióhoz. Texas
Mexikótól szakadt el s ezért Mexikó hadat üzent
az Uniónak. A háborúban Taylor tábornok több
gyzelmet vívott ki a mexikóiak felett s az Unió
hadai magát Mexikót, a fvárost is megszállották.
Erre Mexikó nemcsak Texas elszakadásába nyugodott bele, hanem átengedte az Uniónak UjMexikó és Kalifornia óriási területét is (GuadelupeHidalgoi béke, 1848 február 2.), 1849. a gyztes
Taylor tábornok foglalta el az elnöki széket, de
már a következ évben meghalt, helyébe Fillmore
alelnök lépett (1850 53). Ekkor már mind hevesebben tört ki az ellentét az északi rabszolgaelle-

—
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D.-i rabszolgatartó államok közt. A D.-iek
Kalifornia állam felvételekor (1850) azt vitatták,
hogy a Missom-i-egyezmóny ellenére az újonan
alakult államok jogában áll megállapítani, hogy
tarthatnak-e rabszolgát vagy sem. A kiélesed
ellentétet ismét kompromisszummal simították
«I. Ez idre esik a magyar emigráció szereplése
Észak-Amerikában, Kossuth Lajos és Kis-Ázsiába
bellebbezett társai az É. hathatós közbelépésének
köszönhették szabadulásukat. Kossuth maga 1851
dec.— 1852 júl. tartózkodott az Unió területén
s városról- városra járva hatalmas szónoklataival nagy lelkesedést és rokonszenvet keltett a magj'ar ügy iránt Fillmore utóda Pierce Franklin
(1853—57) alatt a D.-iek (demokraták) kivitték,
hogy Kansas és Nebraska territóriumok maguk
dönthessék el a rabszolgakérdést, bár a 36*- tói
északra feküdtek (1854). Erre több ezer északi
kisgazda telepedett meg Kansasban, hogy a rabszolgatartást ezáltal meghiúsítsa. Az északi államok pedig republikánus párt néven szorosabban
szervezkedtek. De az elnökválasztáson még egyaz új elnök Biichanan
szer a D.-iek gyztek
(1857—61), már az Unió felbontásával fenyegetdzött, ha az északiak tovább is támadják a rabszolgaság intézményét. Minthogy idközben a rabszolgaellenes államok száma ismét növekedett, a
D.-iek túlzó pártja Kansast mindenáron rabszolgatartó államnak akarta nyilvánítani.De ebben a kérdésben a D.-iek is meghasonlottak egymás közt
Az 1860-iki elnökválasztáson két jelölt lépett fel
s ezekkel szemben az északiak jelölirje, lÁncoln

nes és a

;

Ábrahám
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Predericksburg), de viszont 6 is súlyos vereséget
szenvedett Get^sburg mellett (1863 júl. 1—3.) és
kénytelen volt a Pottomac folyón visszavonulni.
Vicksburg elfoglalása és a gettysburgi csata fordulópontja lett a polgárháborúnak. A D.-iek katonai és pénzügyi ereje kezdett kimerülni, mlg
az északiak egyre lelkesebben és nagyobb ervel
folytatták a háborút. A gyzelem biztos reményében Lincoln elnök már 1862 szept. 22. egy kiáltványt bocsátott közzé, amelyben 1863 jan. 1-tl
kezdve az Unió területén él összes rabszolgákat
szabadoknak nyilvánította. 1863 nov. a D.-iek a
chattanoogai vereség után végleg elvesztették
Ny.-i államaikat s most a végs harc Richmond
körül folyt. 1864 szén Grant, az északiak fvezére véres harcok után Sheridan tábornok közremködésével a D.-iek védelmi vonalát áttörte.
Ugyanekkor Sherman tábornok Ny.-ról Georgia
államba tört be s Atlanta város elfoglalása után

merész menetben 1864

dec. eljutott

Savannahig,

az Atlanti-óceán partjáig. Innen 1865 elején a
part mentén észafa-a haladva elvágta a D.-i hadsereg visszavonulási útját. Grant ezalatt megszállotta Richmondot s a minden oldalról bekerített
D.-i hadsereg fvezére, Lee 60,000 emberével
kénytelen volt magát megadni Appomatox-CourtHouse mellett (1865 ápr. 9.). Nemsokára a D.-iek
utolsó serege Johnston vezérlete alatt Sherman
tábornok eltt rakta le fegyverét (ápr. 27.). Ezzel
véget ért a négy évig tartó óriási polgárháború,
amely az Uniónak 500,000 emberébe került és az
áUamadí'sságot 3 milliárd dollárra növelte. De e
nagy áldozatok eredménye az Unió egységének
fenntartása s a rabszolgaság eltörlése lett.
5. Az Unió újjáalakítása. Lincoln elnök, kit
1864. újból megválasztottak, nem soká örülhetett
a béke helyreállításának, mert 1865 ápr. 14. a
washingtoni színházban egy fanatikus színész,
Booth agyonltte. Halála nagy csapás volt az
államra nézve, mert az
áUamférflui bölcseségétl várta mindenki a polgárháború okozta sebek orvoslását. Helyébe Andrew Johnson alelnök
lépett (1865—69), aki a felkelésben részt vett
államokkal szemben tanúsított kíméletes politikájával csakhamar magára haragította az uralkodó republikánus pártot. Mivel a kongresszus
megtorló határozatait vétójával megakadályozni
igyekezett, st nyíltan izgatott azok ellen, 1868.
vád alá helyezték alkotmánysértés miatt, de mi"vei a szükséges */^ többség hiányzott elítéléséhez,
nem lett bántódása. Elnöksége alatt vásárolta meg
az Unió Oroszországtól Alaska félszigetét.
Az új ehiök, Grant tábornok (1869—77.) kormánya alatt a republikánus párt kíméletlenül
éreztette hatalmát a D.-i államokkal. 1870 márc.
a kongresszus 4 millió felszabadult néger rabszolgának szavazati jogot adott s ezáltal a D.-iek politikai felemelkedését hosszú idre lehetetlenné
tette. 1872-ben Anglia 15 millió dollár kárpótlást
ílzetett, mert a polgárháború alatt a D.-ieknek
kedvezve, elmozdította azt. hogy azoknak az an*
gol kikötkben felszerelt hadihajói az Unió keres-

gyzött. Erre a D.-i államok egymásután kiléptek az Unióból legelször Dél-Karolina
(1860 dec.), majd Misszisszippi, Florida, Alabama,
Georgia, Louisiana, Texas, Virginia, Arkansas és
végül Észak-Karolina (1860 máj.). Hiába volt a
"washingtoni békekongresszus, hiába intézett Lincoln békít szózatot az elpártolt államokhoz, azok
Montgomeryben egymással konföderációt kötöttek (Confoderate States of America). Ebiökkó
Jefferson Davict választották, s a szövetség székhelye Richmond lett (Virginia).
4. A polgárháború. E szakítás után mindkét fél
fegyverhez njnilt és kitört a hosszú, véres polgárháború az északi és D.-i államok közt (1861—65).
A háború kezdetén a D.-iek voltak elnyben, mert
az összes fegyverkészlet birtokában voltak és a
jeles vezérek egész sorával rendelkeztek. Az északiak serege ellenben szervezetlen volt és fegyvereik is hiányoztak.Igy hát az els.'csaták a D.-iek
gyzelmével végzdtek (BuU-Run 1861 júl. 21.).
De Lincoln elnök fáradhatatlan buzgalommal
500,000 fre emelte az északi hadsereget és kell
fegyverrl is gondoskodott hajóhadat is szervezett és a D.-i kikötket ostromzár alá vette. Az
1862. év folyamán az északiak Thomas és Grant
vezérlete alatt a Misszisszippi mentén D.-felé nyomukak,míg Farragut admirális a Misszisszippi torkolatánál nyomult be és elfoglalta New-Orleanst.
Azután egyesült ervel a D.-iek egyik legersebb
várát, Vicksburgot szállották meg és azt hosszú
ostrom után elfoglaltak (1863 júl.). Ezalatt a K.-i kedelmi hajóit lefoglalták és kifosztották. Grant
harctéren Richmond körül véres és eldöntetlen elnézte azt, hogy párthívei egyre nagyobb mohóharcok folytak. A D.-iek vezére, Lee, több csatában sággal ragadták magukhoz az állam befolyásos
viaszaverte az elre tör északiakat (Bull-Run, és jövedelmez hivatalait. Az erszakoskodások,
;

;
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megvesztegetések és sikkasztások napirenden voltak s a korrupció oly mértéket öltött, hogy végre
is ellenszenvet keltett a népben a republikánusok
garázdálkodása és Grant is végleg elvesztette népszerségét.
Utóda Hayes (1877—81) még a republikánus
párt soraiból került ki, de már erszakolt módon.
ó ugyan megígérte a visszaélések megszüntetését, de folyton hadilábon állott a kongresszussal.
A mérsékelt irányú 6rar^eící elnököt hivatalának
els évében meggyilkolták s helyébe Arthur alelnök lépett (1881 85). Az új elnök maga is részt
.vett elbb a republikánus párt üzelmeiben s nem
lehetett tle várni a visszaélések megszüntetését.
Végre is megbukott az uralkodó párt úgy a kongresszusi, mint az elnökválasztáson. A demokrata
párt jelöltje, Cleveland Grover gyzött s elnöksége
alatt (1885—89) pártatlanul járt el politikai ellenfeleivel is. Utóda, a republikánus Harrison (1889—
1893) ismét önz párturalmat kezdett. Az a terve,
hogy az összes amerikai köztársaságokat egy közös kereskedelmi szövetségben egyesítse s így az
Unió számára Közép- és Dél-Amerikában kizáró-

—
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nem sikerült. Az 1889-iki

washingtoni pánamerikai kongresszus eredmény
nélkül oszlott szót. A kongresszus azonban elfogadta az ú. n. Mac Kinley bilit, amellyel magas
vámot vetett az Európából behozott cikkekre
(1890). B vámemelés azonban csak a gazdag gyárosoknak kedvezett s a tömeg jólétére nem volt
befolyással. Ezért ismét a demokraták kerekedtek
felül s újból Cleveland lett az elnök (1893—97).
Ó nyitotta meg 1893. Chicagóban a Kolumbusvilágkiállítást. Azután megkezdte a harcot a republikánus párt érdekeit szolgáló törvények eltörlésére. Elbb a Sherman bili eltörlését vitte
keresztül (1893 okt.) s ezáltal feloldotta a kincstárt azon kötelezettsége alól, mely szerint minden
évben meghatározott mennyiség ezüstöt kellett
vásárolnia az ezüstbányák tulajdonosaitól. 1894
aug. a Mac Kinley bili magas vámtételeit szállította le a kongresszus. Küls politikájában az
Unió tekintélyének és befolyásának elve vezérelte. Gyarapította a hajóhadat, a Venezuela és
Anglia közt (Brit-Guayana) kitört határvillongásban erélyesen hangoztatta a Monroe-elvet (1895).
De mivel a kubai felkelésbe nem akart beavatkozni s a bels gazdasági és pénzügyi kérdésekben a demokrata párt maga is meghasonlott, az
1896-iki elnökválasztáson az erélyes külpolitikát
és bels refonnokat hangoztató republikánus párt
gyzött. Jelöltje Mac Kinley (1897— 1901), azonnal visszaállította a magas vámtarifát (Dingleybill) és kifelé is erélyes politikát kezdett. 1897
jún. a Sandwich-szigetekre terjesztette ki az Unió
fenhatóságát, majd a harcias közvélemény hatása
alatt beavatkozott a kubai felkelésbe is. A Maine
^dihajó katasztrófája Habana kikötjében (1898

alá.
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város kikötjébe szorult spanyol hajóhad
kitörési kísérlete alkalmából megsemmisült

(jul. 3.),

mire a város

Az amerikai

is

nem sokára megadta ma-

ezután Portó Rico sziget
meghódításához fogott, melyet könny szerrel el
is foglalt. Erre a kimerült spanyolok francia közvetítéssel békét kértek, mely Washingtonban
létre is jött (aug. 12). A spanyolok lemondtak
Guba és Portó Rico szigetekrl és a Pilippi-szigetekrl, de az utóbbiakért 20 millió dollár kárpótlást kaptak. Guba köztársasággá alakult az É. védnöksége alatt, Portó Rico és a Pilippi-szigetek pegát.

flotta

dig gyarmatokká lettek. Ez utóbbiak teljes meghódítása azonban csak évek múlva fejezdött be,
mert a benszülöttek Aguinaldo vezérük alatt szintén önálló köztársaságot szerettek volna alapíteni. Az Unió ezen hódításával a nagyhatalmak
sorába lépett s ezentúl a nemzetközi bonyodalmak
ehntézésében tekintélyes részt vesz, mint pl. az
1900-iki kinai boxerlázadás idején. A nemzet töbsége helyeselte ezt a hódító és imperiális politikát és az 1900 iki ehiökválasztáson Mac Kinley
ismét nagy többséggel gyzött a demokrata Bryan
felett. De már 1901 szept. áldozatul esett egy
anarchista merényletének.Helyébe Theodor Roosevelt alebiök lépett (1901—1909). Az új elnök a
hatalmas trösztök elleni küzdelemmel igyekezett
a bels bajokon segíteni s oly népszerségre tett
szert, hogy 1904. másodszor is megválasztották*
Küls politikájában Mac Kinley nyomában haladt
s az Uniónak újabb sikereket szerzett. Az
volt, hogy 1903. Panama vidéke Kolumbia köztársaságtól elszakadt és az B. védnöksége alatt külön
köztársasággá lett. így aztán akadály nélkül megkezdhették a félbeszakadt panamai csatorna építését amerikai pénzzel és vezetés alatt. Oly nagy
volt Roosevelt tekintélye, hogy Oroszország ós
Japán elfogadták békeközvetítését és amerikai
földön, Portsmouthban jött létre az orosz-japán
háborút befejez béke (1905 szept.). Rooseveltnek
nagy gondja volt az amerikai flotta fejlesztésére,

mve

hogy a Gsendes-Oceánban a hatalmasan emel-

ked

Japánnal szembeszállhasson és biztosítsa
ottani birtokait (Filippi-szigetek, Hawaij. Az amerikai flotta nagyszer erpróbája volt az az óriási
út,

amelyet 1907 dec.

— 1909 febr.

tett.

Hampton

Roadsból, az Atlanti-Oceán partjairól kiindulva,
megkerülte Dél- Amerikát, San-Franciscóban egyesült a Gsendes-oceáni hajórajjal azután a Hawaiszigetek és Ausztrália érintésével Manila kikötjébe érkezett. Innen Japán kikötit látogatta meg
és Manilán át tért haza 15 havi utazás után.
Az amerikai hagyományokhoz híven Roosevelt
harmadszor nem lépett fel ehiöknek, hanem ke;

resztül vitte,

hogy

h munkatársa, Taft hadügy-

mininiszter választatott utódjává a demokrata
Bryannal szemben (1908 nov.). Az új elnök derék

férflakból alakított kormányt és el volt határozva
hogy Spanyol- Roosevelt szellemében küzdeni a tröszturalom
OTszágaak hadat üzenjen. Az amerikai flotta egyik ellen. De a küzdelem eddigi sikertelensége és a

Jébr.) ürügyül szolgált neki arra,

osztálya Dewey admirális alatt a Pilippi-szigeteket támadta meg és máj. 1, Cavite mellett megsemmisítette a spanyol hajókat, nemsokára Ma-

fvárost is elfoglalta. Ez alatt egy másik
hadsereg Guba szigetén kötött ki s annak D.-i partján Santiago városát vette ostrom
nila

flotta és

vámtarifarkérdés sokakat elidegenített a republikánus párt politikájától. A Dingley-féle tarifát még
jobban emelte a Payne-tarifa, melyet az elnök
1909 aug. szentesített. Most már a republikánus
pártban is szakadás támadt s a magas vámot pártoló keleti államokkal szembe helyezkedtek a
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nyugati republikánusok (insurgensek). Ez a szakadás csak a demokrata pártnak vált a javára.
Hiába vitto bele az Európából hazatér Roosevelt
egész tekintélyét és népszerségét a politikai
küzdelembe, a demokrata párt az 1910 novemberi
kongresszus- választásokon fényes gyzelmet vívott ki. A képviselházba 227 demokrata jutott be
163 republikánus mellett s ez utóbbiaknak most
már csak a szenátusban van ingadozó többségük.
Az 1910-iki kongresszus nagj' törvényhozói munkát végzett, nevezetesebb alkotásai a szövetségi
kereskedelmi törvényszék létesítése, a nagyobb
szállító vállalatok, vasutak felügyeletére vonatkozó törvények, New Mexikó és Arizona befogadása az Unió államai közé a trösztök elleni törvények végrehajtása azonban a gyakorlatban nagyon hiányosan sikerül. Nagy mozgalmat keltett
az 1912-iki elnökválasztás már ez év tavaszán.
A republikánus párt egy része ugyanis Rooseveltet, a másik pedig Taftot óhajtja újra az elnöki
székbe ültetni, ami a párt kebelében rendkívül
heves harcot idézett fel.
;
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1774-1895, London 1895; Thorpe, Constitntional history
;

;

;

—

gosít,

Északi fény
hatalmas

lehelletétl,

jellegét

sajátos

kultúrája mindvégig megrizte. (L. Bronzkor,
Kkor, Vaskor.) V. ö. Müüer, Nordische Alterthumskunde I., II. (1897) Affalsdynger fra sten
alderen (Kopenhága 1900) Débuts de prém. évolution de la civ. du bronzé en Danemark MonteDie álteste
lius, Kulturgeschichte Schwedens,
Bronzezeít in Nordeuropa Kossina, Urindoger;

;

—

;

;

manen und Urflnnen (Mannus

L,

II.).

Észak-Hollandia, 1. Hollandia.
Észak-hollandiai csatorna, 52 km. hosszú, 38
m. széles és 6 m. mély hajó-csatorna Észak-Hollandia hollandi tartományban. Ennek északi végétél, a Nieuwe Díeptl az Y-ig vezet. 1819— 25-ben
építették. Nagyobb tengeri hajók is járhatnak
rajta. 1892-ben 31,589 hajó fordult meg rajta.

huvT (Colymbus

Északi
állat),

1.

septentrionalis L.,

Búvárfélék.

Északi csatorna (North Channd), 20—40 km.
széles tengerszoros, amely az ír- tengert az Atlantióceánnal köti össze ; az ir Donaghadee-part és a
Rinns of Galloway skót félsziget közt kezddik

Camlough ir part és Corsewall hegyfok közt
végzdik. Egész hossza mintegy 145 km.
Északi csillag, 1. Sarkanllag.
Északi csillagrend. Svédországi polgári rend,
különösen kiváló tudományos érdemek jutalmaés

;

;

;

or the American people. New York 1898, 3 köt. ; a polgárháború történetét megírták Sauder, Scheihert (németül),
Draper, Ropes (angolul), Lajos Fülöp (franciául) ; National
cyclopaedia of American biography, New York 1892 1904,
12 köt ; Harper, Encyclopaedia of Dn. 8t. history, u. o.
1901, 10 köt. ; Lignitz, Die norJamerikanische Grossmacht
kommerziell und politiscb, Berlin 1908;
geschichtlich,
Low, The .American people, a stndy in national psycholc^y,
Boston 1909. Magyarul Lahonlaye, Higginson és Tocqueville
mvei Jelentek meg fordításban. Önálló munkák Horváth
Mihály, Williams Roger, Budapesti Szemle. 1868; Asbóth J.,
Az északamerikai polgárháború története, 1875 ; Ballagi B.,

—

:

Az északamerikai államok megalapításának története, 1885.

Északamerikai régiségek,

1.

Ainerikai

s-

kultúrák.

Észak- Ausztrália, 1. Északi territórium.
Észak-Brabant, 1. Brabant.
Észak- Dakota, 1. North Dakota.
Eszakenrópai skor. Észak-Európa slakosságának faji egysége nagy területen egységes
jelleget kölcsönöz a kultúrának, ez az egységes
jelleg fleg a higgadt, de ers dekoratív érzékkel
készült ornamentikában nyilvánul meg. Ehhez
járul az a körülmény, hogy már földrajzi helyzeténél fogva is ki volt zárva a hatások olyan keveredése, araint a középeurópai skor mutat A
kultúra fejldésmenete fokozataínak egymásutánja ennélfogva

zására. Eredete bizonytalan, I. Frigyes svéd király 1748 ápr. 28. újította fel 3 osztályban, ú. m.
nagykereszt, parancsnokok és lovagok. Jelvénye:
fehérzománcos Johannita-kereszt, aranyszególylyel és a nyolc csúcson nyolc arany golyócskával,
a kereszt négy ága között egy-egy arany koronával. Aranyszegély gömböly, középpajzsán

kékzománcos alapon az arany szegély fehérszín
ötsugarú északi csillag, körülötte aranyban a jelmondat «Nescit occasum». A kereszt felett a kifekete, s ezért
rályi korona. Szalagja egyszín
a rendet «a fekete szalag» néven is ismerik. A
rend öltözetéül a svéd nemzeti öltöny szolgál
vörös bársonyból, fehér atlasz nadrággal.
Északi expediciók, 1. Sarkvidéki expedieiók.
Északi fény (aurora borealis, 1. a mellékelt
szúies képet), napnyugta után fényjelenség a levegben a szemhatár északi részén. Igen sok és különböz alakban jelenik meg, de túlnyomóan fényes ív alakjában, melynek legmagasabb és egyszersmind középs része közel fekszik a mágneses
déllhöz. Néha az ív számos fénysugárból áll,
melyeknek alsó széle élesen kiválik az ég sötét
színébl, míg fels széle elmosódott. Máskor több
fényl ív jobbról-balról emelkedik a magasba és
egj'esülni
az É. koronájában
közös pontban
látszik. Nem ritkán színes szalagként tnik fel,
melyet szél látszik lobogtatni, mert a szalag egyes
részein hullámos felvillanások láthatók, melyeknek színpompája a Greíssler-féle csövekre emlé:

:

—

—

itt jobban is áttekinthet. Az
skori emlékek tanulmányozásának ennélfogva
mintegy az É. ismerete az eliskolája, annyival keztet. De van oly É. is, melynek határozott köris inkább, mert e vidéken indult meg az skori vonalai nincsenek és mely csak élesen megfesti
emlékek tudományos tanulmányozása. Észak- az égbolt egy részét.
Európáról szólva az skor fogalmát a római korra,
Mivel az É. hazája a magas északon van, az
a népvándorláskorra, st az ú. n. Wiking-kor- ókor klasszikus népeinél nem is akadunk annak
szakra is kiterjesztik (egész a Kr. u. X. sz.-ig), nyomára a skandináv népmondákban azonban
;

srn

amit az itteni kezdetleges viszonyokon kívül az
szerepel. Közepes földrajzi szélesség alatt
a körülmény is indokol, hogy noha Észak-Európa az É. ritkább látvány, azért a köznépnél babonára
sem maradt érintetlen a római kultúra egy^- ad okot. Egyes esetekben kiterjed az északi fél•48

—

Északi fok
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gömb igen nagy területére, így emlékezetes maradt az 1872 febr. 4. és 1882 okt. 2. észlelt É.,
mely Közép-Európában is látható volt. Argelander
híres csillagász Fmnországban az 1823— 31. években 162 É.-t jegyzett fel. Elöfordultának gyakoriságával behatóan foglalkozott Fritz, aki e célból
izochasmákat (1. o.), a gyakoriságot feltüntet
tetögörbéket szerkesztett, melyek szerint a maximális gyakoriság feltalálható azon a területen,
mely az é. sz. 70" mentén Szibériából húzódik
Amerika felé, aztán Grönlandtól és Izlandtól
délre vonul el, Európát az északi foknál érintve.
A Föld déU sarkának közelében hasonló jelenség
észlelhet, a-déli fény (aurora australis), úgy
hogy az É. ehievezés tulajdonképen mindkét jelenségre vonatkozik. Míg Skandináviában rendszeres megfigyel állomásokat állítottak az É.
észleKísére, addig a déli földgömbön hasonló feljegyzések hiányzanak, úgy hogy ez id szerint
még nem lehet eldönteni, vájjon az északi póluson megjelen É.-nek a déli póluson egyidej
fényjelenség felel-e meg.
Az É. színe többnyire fehéres v. sárga, elvétve
piros. Színképe nem folytonos és korántsem mindig ugyanaz jellemznek tartják a szín képében
megjelen zöld vonalt, mely a kriptontól ered. A
magasságára vonatkozó adatok nagyon eltérk,
Bravais szerint 100—227 km., Nordenskjöld szerint átlag 180, Carlheim-Gyllenskjöld szerint 58,
Tromholt szerint 113 km. Ujabb fotogrammetriai
mérések pontosabb adatokat szolgáltatnak, mint
;

a régi trigonometriai magasságmeghatározások
és most 60 km.-re becsülik az É. lényeges részének alsó határát. Az É. keletkezésére vonatkozó
elméletet a skandináviai kutatók (Angström, Faulsen, Birkeland, Störmer) újabb vizsgálatai valamelyest elbbre vitték. Ezek szerint az É. jelensége azonos azzal, melyet a negatív sarkból kiinduló katódsugarak ersen ritkított csövekben
mutatnak, midn elnyeletvén, a levegt világítóvá
teszik. A légkör fels határán tehát a sarkvidéken
negatív elektromosságú réteget kell feltételezni,
ahonnan elektromos sugárzás indul ki, melyet
ezen magas légrétegek elnyelnek, miáltal világítanak. Arrhenius szerint a negatív töltés részecskéket a fénynyomás löki el a Naptól. Jellemz az
É. kapcsolata a földmágnességgel. É. alkalmával
mágneses háborgások szoktak jelentkezni. Azonkívül az É. gyakorisága a napfoltok gyakoriságával idszakosan növekedik és apad, és régebben
már felismerték, hogy a napfoltok periódusa a
földmágnesség idbeli változ^aiban is visszatükrözik. Az a körülmény, hogy az É. íve a mágneses déllöhez képest mindig egyformán helyezkedik el, továbbá, hogy a lehajló mágnest az É. koro
nája felé mutat, megersítette az É. mágneses

—

Északi háború

és keleti Európát megrázkódtatta és véget vetett

Svédország nagyhatalmi állásának,melyeta30éves
háborúban szerzett. A háborúra való okot Nagy
Péter cár szolgáltatta, ki belátván, hogy országának nyugati Európa felé kapura, tengermellókre
van szüksége, elhatározta, hogy a svédektl a
Balti-tenger ós finn öböl mellékét ekagadja. Szövetségre lépett IV. Frigyes dán királlyal, aki
Schleswiget és II. Ágost szász-lengyel fejedelemmel,
aki Livoniát és Esztóniát akarta a svédektl elragadni. Utóbb még Poroszország és Hannover
csatlakoztak Károly ellenfeleihez.
Mihelyt XII. Károly svéd király az ellene készül viharnak neszét vette,1700.átkeltZeelandra,
elfoglalta Kopenhágát és a készületlen dán királyt
a travendali békében (1700 aug. 18.) békekötésre
kényszeríté. Dániából Károly 18,000-nyi hadával (okt.) Livoniába hajózott, ahol az oroszokat
nov. 30. Narvánál, ötszörös hadi erejük dacára,
fényesen megverte. Ahelyett azonban, hogy a megvert Péter cárt üldözbe vette volna, az eltte
gylöletes II. Ágost ellen fordult, ki Bigát ostromolta. E város közelében 1701 júl. Ágost hadát is
legyzte és most Lengyelországba törvén, az ott
elhelyezett szászokat Küszovnál (1702) és Pultuszknál (1703) széjjelverte és Lengyelországból
megszalasztotta. A lengyel rendeknek pedig megparancsolta (1704), hogy Ágost királyt letegyék
ós helyébe Leszczinszky Szaniszlót ültessék a
trónra. 1706ban tovább indult Szászország ellen,
hol Ágostot az altranstadti békeszerzdésben a
lengyel koronáról való lemondásra kényszeríté
(1706 szept. 26.). Ezalatt Péter cár seregét újra,
szervezte és Kurföldön, Livoniában s Ingermanföldön megvetette lábát, Szt.-Pétervárnak lerakta
alapkövét és Litvániát is félig hatalmába kerítette,
Rákóczi Ferenc magyar felkel fejedelemmel pedig alkudozásokat folytatott, hogy benne Károly
ellen szövetségest találjon, amiért is a lengyel
trónt ígérte Rákóczinak. Károly csak 1 707 aug.
indult a cár ellen és 1708 elején Szmolenszk tájékáig nyomult ahelyett azonban, hogy Moszkva
irányában tovább haladt volna, Mazeppa hetman rábeszélésének engedvén, a sivatag Ukrainába nyomult, hogy ott az (állítólag) felláz&dt
kozákokkal egyesüljön. Azonban mindenütt csak
kietlen pusztákra talált, ahol katonái ezrivel éhen
haltak. Péter cár pedig, miután 1709 elbb a svéd
segélyhadat megsemmisítette, jún. ih.^^íMíwa
;

melyet Károly javában ostroPéter a végképen kimerült
svéd csapatokat teljesen megverte és megadásra
kényszerítette. Csak nagynehezen tudott Károly
király néhány kísérvel török területre, Benderbe
menekülni. A 16,000 svéd fogoly közül sokan
Szibériába kerültek, mások éhen haltak az ortermészetét.^ Már Humboldt mágneses zivatarnak szágút szélén.
nevezte az B.-t.
A poltavai diadal hirére II. Ágost Szaniszlót
Északi fok (norvégül Nordkap), Mager-sziget Varsóból elzte a dán hadak Schleswiget, Brémát
kinyúló hegyfoka 71" 10' 40" é. sz.-en, Európa és Verdent szállották meg, Nagy Péter pedig a
legészakibb pontjának tartják, habár a Knivskjá- Balti és finn tengerpartot csatolta országához.
lodden-fok messzebb nyúlik (710 11' 42"). Nyáron Károly ellenben beérte azzal, hogy III. Ahmed
számos turistahajó köt ki rajta. Magassága a ten- szultánt háborúra birja az oroszok ellen. Ámde
ger felett 296 m.
Péter cárBaltadzsiMehemed nagyvezirt megveszÉszaki háború, az a hosszú ós meglep fordu- tegette és így a cárnak csupán Azovot kellett
latokban gazdag háború, mely 1700—1721. északi visszaadnia a szultánnak, aki most erélyesen szófalai alatt termett,

molt. Júl.

8. (jún. 27.)

•

;

ESZAI

1.

Az északi fény leggyakoribb alakja

3.

)

Északi

fény

eilclcJiez.

déli

Skandináviában és Németországban.

Északi fény, észlelte^ Capron Guildfordban, Angliában, 1870. okt. 24-én.

FÉNY.

2.

i.

Északi fény, észlelte Capron a Hebrid szigeteken 1874. szept. ll-én.

Éázaki íúuy, észlelte Hayes Port-Foulkebaa, GtüuUiidbau,

1»(>1. j<-tn.

C-áu.
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vendégét távozásra, kit vona- apai házban és legtöbbet mondhat el nekünk ankodása miatt Demotlcába vittek. Midn Károly nak dolgairól)). A skandináv jognak reánk maradt
arról értesült, hogy a poroszok Stralsund kivéte- legrégibb feljegyzései a XU. sz. végérl és a XIIL
lével Pomerániát is elhódították, Erdélyen és sz.-ból valók és a nép nyelvén (nem latin nytiven)
Németországon keresztül Stralsundba sietett, készültek nagyobbára magánmunkálatok, ú. n.
mely alól a poroszokat elzte. Azonban fenhéjázó jogkönyvek, amelyek azonban bven felhasználmagatartásával csak azt érte el, hogy Hanno- ták a sok évszázadon át hivatalosan rzött s terver és Poroszország most (1715) nyiltan a szö- jesztett szóbeli joghagyományt, a jogtudó férfiak
vetségesekhez csatlakoztak. I. György hannoveri által az évenkinti népgyléseken eladott jogfejedelem megvette Brémát és Verdent, a poro- tételek sorozatát (lögsaga). Az egyes jogemlékekszok pedig elfoglalták Rügent és Stralsund alatt rl, melyek közül legnevezetesebb az izlandi Grátermettek, ahonnan Károly Svédországba szökött. gás és a dán Jydske Lov és azok kiadásairól v. ö.
Mintán 1718. Norvégiában halálát lelte, utóda Amira K. tanulmányát a Paul-féle Grundriss der
ülrika Eleonóra királyn kénytelen volt ugyan germanisehen Philologie III. kötetében.
Északi korona (corona horealis), csillagkép a
Oroszország ellen a háborút folytatni, de Hannoverrel, Lengyel- és Poroszországgal meg Dániá- Hercules és Bootes csillagképek között. Egy mával csakhamar békét kötött. Hannover az 1719 sodrend Gemma nev és 25 negyed-hatodrend
nov 20. kötött stockholmi békében megtartotta csillagból áll, melyek között egynehány igen érdeBrémát és Verdent, Lengyelországgal megújitotta kes ketts csillag foglaltatik. A csillagkép külöaz olivai békeszerzdést, Poroszország megtar- nösen az 1866 májusában benne hirtelen feltnt
totta az 1720 febr. 1. aláirt stockholmi békeszer- új csillag által vált nevezetessé e csillag dddig a
zdésben El-Pomerániát egészen a Peeneig, Stet- 9-ed rendnél is halványabb volt, míg május 12-én
tinnel, Wollin és Usedom szigetekkel együtt, Dá- másodrend csillag fényében tündöklött; május
nia a Fredericksborgban 1720 júl. 14. szentesített 14r-én már harmadrend volt és május 18-án a
béke értelmében megtartotta Schleswignek egy szabad szemre nézve ismét eltnt. Ezóta csekély
részét. A gyztes Oroszországnak pedig az 1721 változásokkal 9-ed rend teleszkópos csillagocska.
szept. 10. Nystadban kötött béke értelmében E jelenség szolgáltatta az els alkalmat, hogy a
Livónia, Esztonia és Ingermanföld jutott osztály- fellobbanó csillagok természetének kutatására a
részül, szintúgy a kexholmi és wiborgi (finn) spektroszkópot vegyék segítségül.
Északi mitológia, 1. Skandináv mitológiakerület. E békeszerzdések folytán tehát SvédorÉszaki mveltség és mvészet, 1. Skandináv
szág a Balti-tenger feletti fhatóságát elvesztette
és 1648 óta birt vezérszerepérl lemondani kény- kultúra.
Északi német szövetség, az a szövetség, meszerült. Helyét Oroszország foglalta el.
Irodalom. Malmström, Bverigeá poliusica história fron Carl lyet I. Napóleon sugallatára Hl. Frigyes Vihnos
Xü., 7 köt; Carlson, Sveriges história VI -Vn.; Fryxell,
Saranw, Die FeldzUs-e porosz király a rajnai szövetséggel ellentétben
6lescbichte Karis XII., német ford.
Karis XII., 1888: A Nagy Péterrel 82Ó1Ó monográfiák, kttl. törekedett létrehozni, hogy abban vezérszerepet
Brückner, Geschichte Péter d. Grossen. 1879; Rambaad, vivén, befolyását Németország ügyeire biztoOroszország története, magyar ford. Lanko, I. 415. A háború
sítsa. Az É. tagjai lettek volna: Szászország,
'legbvebb diplomáciai történetét Noorden kezdte megirni,
Gesch. Eoropa's im XVin. Jahrhandert, II. és köv. köt.; Besszen, Anhalt és Schwarzburg hercegségek. De
öoU, Der Vertrag von AltranstSdt, 1879: Szilágyi Ferenc, XII. Napóleon, kinek célja Poroszország elszigetelése
lltá fel kelletlen

;

;

;

Károly svéd király Zilahon, Akad. értek.; Die eigenhándigen Briefe Karl's XII., németre ford. Mevins, Berlin 1898;
Haumont, La gnerre dn Nord, Paris 1895.

Északi hétéves háború, másként a három
korona miatti tó&orw-nak nevezzük az 1563-tól
1570-ig lezajlott háborút, melyet XIV. Brich svéd
király indított IL Frigyes dán király ellen, aki a
Kalmari Unió (1. o.) felelevenítésére törekedett és
az Unió-címer (a 8 korona) használatáról lemondani nem akart. A dánokat az Erichtöl kereskedelmi érdekükben károsított Lübeck és Lengyelország támogatták. Tengeren mindamellett Horn
Klas legyzte a szövetségeseket, míg szárazföldön
a dán Rantzau gyzött. 1570-ben a stettini béke
véget vetett a vérontásnak, de végleges megoldást
nem hozott. V. ö. Schafer D., Geschichte von

Dánemark

volt, titkon ellene dolgozott,

minek folytán

Fri-

gyes Vilmos tervei meghiúsultak.
Északi nyelv és irodalom, 1. Skandináv nyelv
és irodalom.
Északi partfutó v. északi parti snepf (Tringa
alpina L., áuat), a Lilealakuak (Chardriiformes)
rendjébe, a Szalonkafélék (Scolopacidae) családjába tartozó madárfaj. Háta nyáron rozsdavörös,
fekete foltokkal, hasa fehér, fekete harántsávokkal, melle fekete
télen háta hamuszürke, hasa
fehéres, különben csre és lábai feketék, farktoUai
pedig barnák 18 cm. nagy, számyhossza 11 cm.
Egész Európát és Észak-Ázsiát lakja, télen a
Földközi-tenger és az Indiai-tenger partvidékein
tartózkodik. Hazánkban sszel (szept.-okt.) és tavasszal (ápr.-május) átvonulása alkalmával nagy
csapatokban szokott tavaink mellett megtele;

;

(5 köt., Gotha 1902).
Északi Jeges-tenger, l. Jeges-tenger.
Északi jog (Nordisches Recht), összefoglaló pedni.
elnevezése a keleti germánok népcsaládjához tarÉszaki pinty (Montifringillanivalis L.), 1. flotozó skandinávok (északi germánok) régi jogának, vasi pinty.
az si dán, svéd, norvég s izlandi jognak. Ennek
Északi pocok (Microtus oeconomus Pali.), 1.
ismerete annál fontosabb úgy az egyetemes ger- Porokfélék.
mán, mint a szorosabban vett német jogtörténetÉszaki pólus, 1. Ég.
Írás szempontjából, mivel Rive szellemes hasonÉszaki pont, a délkör és a horizont azon met*
lata szerint az északi germán volt «a családnak szési pontja, mely a nálunk látható égi pólus olleglQabbik sarja, aki legtovább tartózkodott az dalán fekszik. Ez a négy világt^ egyike, melyet

—

Északi sark
az elhajlás kell tekintetbevételével a
segítségével Is ki lehet jelölni.
Északi sark, 1. Sark ós Mágnesség.
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Északi tenger

mágnest Walcheren

stb. Belgium és Franciaország partjai
meglehetsen egyenes vonalat írnak le. A tenger

romboló hatása ezeknél kevésbbé éreztette erejét
az elttük elterül horaokzátonyok is kisebbek.
Északi sarkvidék, 1. Sarkvidék.
Északi szélesség, 1. Szélesség.
Ny.-i partjai. Anglia DK.-i kis félszigete. Kent,
Északi sziget, egyike az üj-Zelandi szigetek- amelyen a Stour folyik a tengerbe, területének egy

részét a történelmi idkben vosztette el ellenÉszaki szlávok, 1. Szlávok.
ben tle É.-ra az egykori Thanet-sziget jelenleg
Északi tenger (a rómaiak Oceanus Germani- a száraz földnek kiegészít része. Ez az egykori
cusa, angolul Germán Ocean, flamandul Norder sziget, Chatham ós Gravesend félszigetekkel
Zee, dánul West-See, németül Nord-See vagy egyetemben fogja körül a Temze deltáját. Ettl
Deutsches Meer), az Atlanti-óceán siker mellék É.-ra Anglia partjai félkört írnak le a Wash-öbötengere, amelyet a nyilt óceántól a 200 m.-es lig itt számos apró kiköt van a Crouch, Cel-

nek.

;

;

mólységvonal választ el, Norvégia, Dánia,
Németország, Hollandia, Belgium és Franciaország közt, amelybl a Skagerrak a Keletitengerbe, a Pas de Calais pedig a La Manche-csatornába vezet. Északi határául azUnst és Sognefjord
közt a 610 szélességi kört tekintik, ahol szélessége 300 km. Leghosszabb tengelye Gravelinetöl B.-nakll30 km. A norvég partok hossza, eltekintve az öblöktl, amelyekkel hétszer akkorák
volnának, 400 km. HoÜandiáé, beleszámítva a
Zuider-tót, 700; Belgiumé 58, Franciaországé
35 és a Brit-szigeteké 1766.Területe kerek számban 550,000 km*, amelybl 6441 a szigetekre esik.
;

KA

A

norvég partokat a fjordok számos
partjai.
szigetre és félszigetre darabolták a nagyobb fjordok itt a Hardanger-, Bukke-, Lyse- és Lister-fjord.
Skagen-foktól D.-re a Manöig a Tannisi-, Jammeri- és Vigsöi-öblök, továbbá a dán fjordok találhatók és pedig a Liimfjord, a Nissumfjord, amelybe
a Stor-Aa torkollik, a Stadelfjord és a Ringkjötápbingfjord, amelyet a Skj eme- Aa és az
lál. Jyllandtól D.-re a partok eltt alacsony szigetsor vonul el az Uthland (Romö, Sylt, Föhr,
Amrum) és a Halligen-csoport (Nordmarsch, Habéi, Gröde Hooge stb.). A Halligen-csoporttól D.-re
van az Biderstedt-félsziget ; itt szakad a Tönningöbölbe a Treenet felvev Eider. Még tovább D.-re
van a dithmarscheni két félsziget. A nagyon siker
déli és délkeleti parton jelentékeny változásokat
okoz s nagy területeket hódit a tengernek a vihardagály. (L. Dollárt, Jadehusen, Zuider-tó.)
pusztítás a középkor óta 5050 km*-re tehet,
amelybl csak 2580 km.-t hódított vissza az ember. A XI. sz.-tól 144 község esett áldozatul a
tenger eróziójának. Az Ostfries és Westfries szigeteknek, Németország régi partvonalának létezése is múló. Nagyobb szigetek: Wangerooge
(1840. még termékeny, most egészen elhomoko;

A

Omme

:

A

sodott),

emey,

A

Spiekeroog, Langeoog, Baltrum, NordMemmer, Borkum és Helgoland.

Juist,

frízek szigeteik védelmére

5—10 m. magas

gátakat emeltek és ezek segítségével sok helyen
á tengert hátrább szorították. Jever Nagy Károly
idejében még látogatott kiköt volt, jelenleg 15
km.-nyire van a tengertl. A wattenek itt is követik mindenütt a partok mentét. Hollandia partjaiba két öböl nyúlik be a Zuider-tó és a Rajna:

A

Zuider-tavat, egykoron szintén édesviz
tavat, É.-on 7 kis szigetbl (Bottum, Boschplaat,
Schiermonnikoog, Ameland,Terschelling,Vlieland
és Texel) álló sor határolja. A Rajna, Maas ós
delta.

Schelde deltaszigetei, Rosenburg, Ysselmonde,
Pultén Schouwen, Duiveland, É. és D. Beveland,

:

mer, Colne, Deben, Ore, Blythe, Waveney deltáival. A Wash É.-i környéke a tenger rovására növekszik amit a tenger egyik oldalon a szárazföldtl elvesz, azt a másik oldalon visszaadja. A
Washba torkolnak az Ouse, Nen, Welland és Witham. A Wash és Humber-torkolat közt 60 km.
hosszúságban mészk alkotja a partokat, amelyeket a tenger hullámai folytonosan rongálnak. A
Tees torkolatáig több kis öböl van, amelyek közt
a legnagyobb a Druridge. Ennek közelében terülnek el a Farne, Old Law ós Holy nev szigetek.
A Tees és Tweed között torkolnak még a Woar,
Tyne, Rlyth, Wansbeck, Coquet és Aln. A skót
partok nagyobb öblei a Firth of Forth., amelyben
az Inch Keith ós May szigetek terülnek el, a Moray Firth, a hosszúkás Aberdour, Banff és Buckie
és végül az Inverness-öblök. Kikötök és világító
tornyok. Legnagyobb kikötök: Londoa, Newcastleupon Tyne, Hamburg, Anvers, továbbá Lübeck,
Bremen és Bremerhaven, Amsterdam, Helder
hadi kiköt, Rotterdam, Dortrecht, Yarmouth,
Hull, Leith, Bergen, Stavanger, Emden, Ostende,
Niewport, Dunquerque, Harwich, Ipswich, Aberdeen, Invemess stb. 92 világító torony épült a különböz partokon és kikötk mellett.Tengeri fürdi
közül nevezetesek Boulogne, Ostende, Scheveningen, Borkum, Wangeroog, Helgoland és Sylt.
Mélysége. Az É. általában ó.-d.-i irányban fokozatosan emelked medence. Nagyobb mélység található a norvég partok mentén, ahol 678 m.-t mértek közepe táján nagy tengeralatti hátság van,
a Doggerbank, 13—35 m. a Zuider tóban átlag
3—5 m. Sekélyes helyek és zátonyok nagy számban
vannak, különösen Dánia és Anglia partjain emitt
vannak a Jyllandi-zátony, a Graue Tiefe, Knoten
Tiefe, a Schooneveld, Nieuporti-zátony, amott a
Thomton-Ridge, a Black deep, Knock deep, a
BrovvTi Bridge, Burnham Flats, Coal Pit, Outer
Pit stb. Mindezen zátonyok és iszappadok, amelyeket többé-kevésbbé mély csatornák választanak
el egymástól, a gyakori ködökkel együtt a hajózást a tengeren veszedelmessé teszik (Nord-See
Mord-Seo, a. m. É. gyilkos-tenger, mondja a német közmondás). A tenger dagadása az É. különböz részeiben különböz fokot ér el. Az alacsony
és magas vízállás különbsége 3*3 m. Legmagasabb
az angol partokon, különösen HuUban, 7 m., Dá;

:

:

;

;

;

nia és Norvégia partjain csakO'3— 1"5 m. A
Temze torkolatánál 5 m.-nyi, az Bibén 50 km.nyi távolságra érezhet. Állandó áramlat viszi
a Balti-tenger fölösleges vizét az É.-be. A
norvég partokon télen nagyobbára D.-i szél,
nyáron pedig északi szél szokott fújni. A dán

"^-^

Északi territórium

759

—

Északmagry.

egryesít,

köszéríbánya

partokon a Ny.-i szelek ,az uralkodók. A viha- tett kísérletet gyarmat alapítására, de sikerterok kitörése rendesen a tenger áradásával esik lenül végre 1869. letették Palmerston alapját
össze. A sótartalma alig valamivel kevesebb, mint 1870. megkezdték a transzkontinentális távíró
aoiyilt óceánban. Az állati élet a tenger vizében fölállítását, s 1872. összekötötték Jávával és
aránylag kevés változatosságot mutat az állatok földünk többi részeível. Késbben Gosse, Warburszáma azonban annál nagyobb. Belgium és An- ton, Gíles, Chewíngs, Mac Minn és Sergison tettek újabb fölfedezéseket. I'j07-ben Dél-Ausztráliáglia partjain nagj'^ számmal vannak az osztrigák
különösen sok embernek ad foglalkozást a halá- tól ismét elvált és önállóvá lett.
Északi vasút, 1. Ferdinánd-vasút.
szat Norvégia parti lakóinak az a fkeresete. A
Észak-Karolina, 1. Karolina.
Corigenus silust, a Spinax nigert, de különösen
Északkeleti átjáró, az a tengeri út, amely
a heringet sok ezer számra halásszák. V. ö. MöHus, Das Thierleben am Boden der Ost- u. Nord- Európa és Ázsia északi partjai mentén és a BoSee Segelhandbuch für die Nord-See. Herausg. ring-szoroson át Kinába és Indiába vezet. Ezt az
utat Nordenskjöld (1. o.) tette meg elször Vega
V. hydrograph. Amt der Admiralitat (Berlin 1883)
GcUenbeck. Karte der Nord-Seeküste (Eremen, nev hajójával, de utazásából kiviláglott, hogy
az É. gyakorlatilag nem használható.
4. kiad.) Lelunann 0., Nordsee-Báder (1885).
Északkeleti Kárpátok, 1. Kárpátok.
Északi territórium fA'orí/iem Teri'üory)A^?>
Északkeleti nyelyjárásterület, a Tiszától a
óta Dél-Ausztrália ausztráliai gyarmathoz csatolt
terület, 1.355,891 km«(i9oi) 4890 európai, kinai és Királyhágóig és Zemplén vmegyétöl Nagy-Váradig
maláji lak. Az északra kinyúló félsziget 900— 1200 elterül magyar nyelvjárásvidék. Jellemzi els
m. közepes magasságú fensíkból áll; nevezetesebb sorban az, hogy nem ismeri az e hangot, hanem
folyói: a Victoria, Fitzmaurioe, Liverpool, Ro- helyette njáltabb e-t mond, pl. emberséges helyett
per stb. Partjain a nagyobb öblök: a Limmen ember síges, mentek helyett mentek (ez tehát ott
Bight, Amheim-öböl, Castlereagh-öböl, Raffles többértelm szó) továbbá, hogy az é hang helyett
Bay, Port Darwin, Queen's Channel. A territó- bizonyos szókban és ragos alakokban í-t mondarium belseje nagy, néha termékeny síkságokból és nak, pl. bír, dl, acíl, szípsíg, kelevíny stb., e helyett
még nagyobb pusztákból áll.itt-ott alacsony hegyek- bér, cél, acél stb., szeretik e terület lakói a hosszú
kel. A 24. sz. fokon túl a vidék képe meg^'áltozik; a magánhangzókat, az l hangot pedig ritkábban
MacDoimel hegylánc (legmagasabb csúcs a Gües- hagj-ják el, mint egyéb nyelvjárásaink. Az egész
nyelvjárásra oszlik a fels-tiszaira
hegy, 1100 m.) 300 km. hosszúságban vonul terület két
keresztül rajta NyK.-i irányban. Tóle északra (Szabolcs, Szatmár, Bihar, Hajdú vmegye) s a
vannak a Forster, Crawford, Davenport, Murchi- zemplén-abaujLra. V. ö. Balassa József, A magyar
son hegyek, amelyek között a Bonney intermit- nyelvjárások osztályozása és jellemzése Simonyi,
táló folyó a legnagyobb viz. A. territórium északi A magyar nyelv (2. kiad.).
Északkeleti vasút v. Magyar É. Az 1868.
részének éghajlata tropikus, az ess évszak
októberben kezddik és öt hónapig tart. A partok XIII. és 1870. XVII. t.-cikkek alapján 57.925,730
környéke termékeny a pálmafák számosak gya- fi*t részvénytkével «Magyar északkeleti vasút»
koriak az eukaliptusok, pandanusok, az Adanso- cég alatt létesült r. társulat a Szerencs sátoraljaniák és a Delabechia mpestris. A territórium újhelyi és debreczen— szatmári vonalakat 1871.,
belsejében csak a hegyeken vannak fák egyebütt a Sátoraljaújhely— legenyemihályi, Sátoraljaúja földet nagyobbára bozót (scrub) fedi. A cukornád hely— csap ungvári, csap— királyházai, szatmár
máramarosszigeti és nyíregyháza Idsvárdai
és kukorica termelése a jobb talajon eléggé el van
csak né- vonalakat 1872., a kisvárda csapi és legenyemiterjedve. A fauna egészen ausztráliai
hány ázsiai állat honosodott meg így Timorból hály— kassai vonalakat 1873. adta át a forgalomegy pony-faj és Jáváról egy bivaly. A háziálla- nak. Építési vállalkozó a berlini Stroussberg
Henrik, késbb a bécsi Unionbank volt. Az 1890.
tok tenyésztése mindeddig nem igen jelentékeny
legtöbb a szarvasmarha (300,000), azután a juh XXX. t.-c. az É. összes vonalait államosította.
(núntegy 78,000) és a ló (15,000). A föld belseje
Észak-kelet-tengeri csatorna, 1. Kdet-északarany-, ezüst-, réz- és ólomérceket rejt magá- ierweri csatonm.
ban leginkább az aranyat bányásszák és pedig
Észak mágnsa, 1. Hamann.
majdnem kizárólag a kínaiak (évenkínt mintegy
Északmagyarországi egyesített kszén7000 unciát). A bevándorlott lakosság közt legna- bánya- és iparvállalat. E részvénytársulatot a
gyobb számmal vannak a kínaiak, jóval keveseb- Magyar Országos Bank alapította 1881-ben 6
ben az európaiak és malájok. A gyarmat élén nógródvmegyei bánya egyesítése által. E bányaegy kormányzó áll. A fváros Palmerston a mvek a m. kir. államvasutak Salgótarján és KisPort Darwinnál, ahol a transzkontinentális táv- terenye állomásainak közvetlen közelében Baglyasíró végzdik. Az É. els megismertetóje 1817
alja, Karancsalja, Ettes, Mátraszele, Nemti, Kís1822-ig Kíng kapitány volt. 1824-ben Gordon Bre- terenye. Andrásfalva, Homokterenye és Mátramör Dunda ersségét alapította Melvillo szigetén, novák községek határaiban harmadkori rétegbl
Stírling kapitány pedig valamivel késbben a Ko- ered, évi 4 millió métermázsa kitn minség
burg-félszigeten Port Wellingtont de ezen telepe- barnaszenet termelnek. A bányamvek a legmoket 1829. elhagyták. Szintúgy elhagyták 1849. dernebb, elsrend gépezetekkel vannak felszeben Port Essingtont, amelyet 1838. Gordon Bre- relve, 2000-nél több munkást foglalkoztatnak,
mer alapított. Idközben 1844. és 1845. Leich- amely munkáslétszámnak fele ottani telepesekbl
liardt jutott el Sydneybl a Viktoriáig és innen be- áll. A társulat alaptkéje 4 millió korona (20,000
járta a territórium D.-i részeit. 1864-b3n Finniss drb 100 frt névérték részvénnyel).
;

;

;

;

;

;
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Északnémet Lloyd, 1. Gzhajózás.
Északnémet szövetség (Norddeutscher Bund),
azon szövetséges állam, melyben a régi német szövetségnek az 1866-iki háború következtében történt felbomlása után 1866 aug. 18. a következ
22 állam egyesült Poroszország, Szász- Weimar,
01denburg,Braunschweig,Szász-Altenburg,SzászKoburg-Gotha, Anhalt, a két Schwarzburg, a fiatalabb ágú Reuss, Waldeck, Schaumburg-Lippe,
Llppe, továbbá Lübeck, Hamburg és Bréma szabad birodalmi városok. Az év folytán a szövetséghez csatlakoztak még a két Mecklenburg, Hessen
a Majnától északra esö területe után, az idsebb
ágú Reuss, Szász-Meiningen és Szászország. Az É.
kilóm, területet foglalt magában, csak415,150
nem 30 millió lakossal. 1867 febr. 24. nyitotta
meg I. Vilmos porosz király az alkotmányozó birodalmi gylést, mely a Bismarcktól kidolgozott
alkotmányt ápr. 16. elfogadta s 1867 júl. 1-töl
életbe léptette. A szövetségnek els és egyetlen
birodalmi gylését Vilmos király, mint a szövetség elnöke, 1867 szept. 10. nyitotta meg. Miután
1870 nov.-ben Baden, Hessen, Bajorország ésWürttemberg is a szövetséghez csatlakoztak, az É. 1870
dec. 31. véget ért és a Németbirodalomnak lett
része. V. ö. Binding, Die Gründung des norddeutschen Bundes (Leipzig 1889) Hiersemenzel,
Die Verfassung des Norddeutschen Bundes (3 köt.
1867—70); Hirth, Annale des Norddeutschen
:

:

n

;

Bundes (1868—70, 3 köt).
Északnyugati átjáró, azok a tengeri utak, amelyek Amerika északi partjai mentén az Atlantióceánból a Nagy-oceánba visznek. Ezek egyike,
amelyet 1850. M'Clure fedezett föl, a Baffln-öbölbl a Lancaster-sundon, a Barrow-csatomán, a
Melville-sundon és a Wales herceg-csatomán át
az amerikai kpntinens északi partjához visz és
azután annak mentét követi. A másik út a kontinens partjait követi; átvezet a Hudson-szoroson, Pox-csatornán, Pury- és Hekla-szoroson, a
Boothia-öblön, a Bellot-, Viktória-, Dease-, Delphin- és ünion-szoroson és Bathurst-foknál ér ki
a nyilt Jeges-tengerbe. Az átjáró rendkívül nagy
jelentség volna a világkereskedelemre, azért
számos nevezetes sarkvidéki utazás kitzött célja
volt az É. keresése. Ezen az úton az Atlantióceánból a Csendes-óceánba elször Amundsen
jutott át Gjöa hajójával s kimutatta, hogy gyakorlati jelentsége nincs.

Északnyugati határvidék ('^orí^- WestFronészaknyugati részén az
Afganisztán és a Pamir felé es határok biztosítása céljából 1901. szervezett provincia 119,800
km 2, (1901) 2.125,480 lak, A beludzsisztáni határtól északon egész Kasmírig terjed. Csak kis része
áll közvetlenül angol közigazgatás alatt, legnagyobb része politikai ügynökség, mely közvetlenül felels az alkirálynak.
tier Proinnce), Brit-India

—

Jászságot.
ves,

Eszaktengreri partvidék

B

nyelvjárásterület középpontja a He-

Gömör, Borsod, Nógrád és Hont vraegyében

lakó palócság, de megtaláljuk az ö nyelvjárásuk
több jellemz sajátságát az ket keletrl, délrl és
nyugatról körülvev lakosság nyelvében is. Ez alapon Balassa J. 4 nyelvjárásvidékre osztja e területet: J.^Jtó>éj9*2?a^cwí/eíyyárásví^A;;J5>^A;efeíip^

lócos nyelvjárásvidék ; G) nyugati pcdócos nydvjárásvidék; és D) déli pcdócos nyelvjárásvidék. Jellemzi ezt az egész területet, hogy a zárt é hangot
legjobban megrzi s nem ejt helyette sem nyilt e-t,
sem pedig ö-t, pl. verés, peréi, félmegy, lelkem^
kézé, veié, stb. Az a és á hangokat a köznyelvtl eltérleg ejti, mindenik helyett körülbelül a kett*
közt álló hangot mond. Az i eltt n, l, d, t helyett
ínyhangokat ejt, vagyis ny, ly, gy, ty hangot kérnyi, nevdyi, gyiák, tyiszta stb. Az ly helyett nem
ejt sem^-t, sem l-et, mint a többi nyelvjárások^
tehát király nem kiráj, sem királ. V. ö. Simonyi,
A magyar nyelv (2. kiad.).
:

Északnyugati taxtomáxijók IndiMan,l.Nortk
Western Provinces.
Északnyugati territóriumok, 1. Kanada.
Északsarla állatvilág, 1. Sarkvidéki állaiok..
Északsarki búvár (Golymbus ardicus L.^
állat), 1. Búvárfélék.
Északsarki expediciókjl.iS'arArWíí^/ci/íteásoA;orosz cámö^
Északtengeri csatorna, 1. Németalföld.
Északtengeri partvidék.Hollaudiának.Németországnak és Dániának az Északi- vagy Némettengerre néz partvidéke, amely sajátságos jellegével egységesnek tekinthet. Hollandia partjai-,
tói, a Zuider-tó ell Texel-szigetével szigetsor indul ki, amely Nyugati-, Keleti- és ijSzaki-Frie»
szigetek nevezete alatt egészen Dánia D.-i végéig
húzódik. Fanö az utolsó sziget. Innen aztán a

Észak Semiramisa, 1. Katalin (H.)

partot végig hatalmas homok turzások kisérik
egész Dánia északi csúcsáig, a tengertl nagy
lagunákat vágva el. A szigetsorok sem egyebek, mint maradványai egy összefügg hatalmas
turzásnak, amelyet csak az Élbe hajdani deltája
szakított meg. A szigetek közül pl. Sylt-szigetén
elbukkanik ugyan a partokat felépít, régibb
kzet is, de ez éppen oly véletlen, mint Helgoland
kis sziklaszigete. A hatalmas turzás akkor épült,
amikor még a Calaisi tengerszoros nem volt
nyitva, az Élbe helyén pedig az összes észak-németországi folyókat felszed Ós-Elbe torkollott.
Amíg ez a folyam hatalmas hordalékával épségben tudta tartani a deltát kisér turzásokat, s amíg a folyton sülyed partvidéket feltöltésével mindig a tenger színe fölött tudta
tartani, addig a turzások olyanok voltak, mint ma
Dánia északi partvidékén. Amióta a Calaisi tengerszoros átszakadt s a dagály hatalmas hullámveréssel tudja megtámadni a partokat s amióta
az Ós-Elbe szétszakadozott a Visztula, Odera és

a mai Élbe vizeire, azóta a tenger jobban pusztít,
mint ahogy a folyók építenek s a turzás szigetsorokra szakadt végig, elpusztul a Rajna deltája
is, minden ága a folyamnak széles tölcsérré öblögetdik ki 8 az Elbének is tölcsértorkolata lett
deltája helyett. A szigeteken belül sekély tenger
nyúlik a Duna és Tisza közébe is, magába foglalva kiséri a partokat, amelynek fenekén tzeget, erdPest vmegye északi részét le egész Abonyig és a maradványokat stb. találunk, mutatva, hogy

Északnyugati Kárpátok, 1. Kárpátok.
Északnyugati nyelvjárásterület.Magában foglalja egész északi Magyarország nyelvjárásait
Abauj és Zemplén vmegyétöl nyugatra. Határai
északról és nyugatról a tótterület, keletrl a zemplén-abauji nyelvjárás, délrl a Tisza és Duna. Le-

—
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mekkorát sülyedt a part néhány ezer év óta s menynyit foglalt a tenger. Ma védelmezik a partokat,
de azért ma is történhetnek olyan katasztrófák,
mint amilyenek következtében keletkezett a Zuia Dollárt és a Jade-busen. A régi, alacsony
gátak tanúsítják, hogy hajdan, körülbelül a római
császárság idejében elég volt a legtöbb helyen
alacsony töltés, amelyeken ma minden vihardagály keresztül csap. A mai gátak sokkal magasabbak és szilárdabbak. A történeti idk folyamán
mégis több száz község elpusztulásáról tudunk
egy-egy vihardagály alkalmával. Az ember ugyan
lassan-lassan megint visszafoglalja a tengertl a
termékeny marsch-földeket, de még nincs eldöntve,
hogy a történelmi idk óta melyik hódított többet,
a tenger-e, vagy az ember. A kérdésnek nagy
irodalma van. V. ö. FiUscher, Über Schutzbauten
zur Brbaltung der Ost- und Nordfriesischen Inseln
der-tó,

(Berlin 1905).

—

Eszék

hségérl, a beregvmegyei Meztarpa lakosait
minden jobbágyi terhektl fölmenté s a hajdúkéval egyenl szabadalmakkal ruházta fel, a tarpai
E.

kapitáuyságot pedig az Esze-famiUa részére adományozta. Emlékét számos históriás ének sok
ideig fenntartotta.

Eszegía (növ.) a. m. rezg nyárfa, 1. Nyárfa.
Eszék (ném. Esseg, Essek, horv. Osjek), sz. kir.
város és Horvát- Szlavonországnak nagyságra
nézve második városa, Vercze vármegyében, a
Dráva jobb partján, síkságon fekszik. A város
4 részbl áll: belváros vagy várból, fels-, alsó- és
újvárosból. A vár 1712— 19-ig épült 30,000 katona befogadására, többszörös bástyák veszik kö-

melyeken kívül szép sétányok terülnek el.
katonai hatóságokon kívül 90 magánház, a ferenciek kolostora, a fgimnázium, freáliskola,
kat, plébánia van a várban. A fels városban székelnek a többi hivatalok s ez a kereskedelmi élet
központja az alsó várost leginkább kisiparosok és
rül,

A

Eszarhaddon, 1. Aszarhaddon.
mezgazdák lakják. A Dráva balpartján (magyar
Eszdragom v. esztragon, 1. Estragon.
Eszdrelon (Jeszreeí-síkiság, arabul Merdzs- területen) szintén vannak erdítmények s a folyón
Ibn-Amir), az ókorban srn lakott síkság déli átvezet 2 híd magyar hídfi is erdítve vannak.
Galileában. Itt gyzött Gideon a hediamiták fölött. E. egészben véve csinosan és szabályosan épült
Eszdud (Esdud), helység Palesztinában, 1. As- lakóinak száma volt 1850-ben 13,221, 1910-ben
pedig 31,388; ezek közt mintegy 3000 magyar.
dód.
Esze Tamás, els megindítója a Rákóczi-féle Felekezetre nézve 20,111 róm. kat., 2092 gör. kel.,
szabadságharcnak, kit Kolinovics «csaták pajzsá- 426 evang., 201 reform, és 2070 Lzrael. E. Szlaitt szókel Venak)) nevezett. Mint sókeresked sokat forgott a vónia legjelentékenyebb városa
Tiszaháton, Szigettl Tokajig, a nép között, s tu- rcze vármegye törvényhatósága, továbbá kir.
dott annak nyelvén beszélni. így történt, hogy törvényszék, járásbíróság, pénzügyigazgatóság és
midn 1703. Kis Alberttel, Thököly egykori had- pénzügyrség, államépítészeti hivatal, kir. köznagyával szövetkez^'e, az egymást ér alkotó jegyzi és ügyrédi kamara, a 78. hadkiegészít
;

;

mánysértések megtorlására, fegyveres támadásra kerület parancsnoksága stb. A városban 3 kat.
íel az elégedetleneket, csoportosan sereg- és egy gör. -kel. templom, ferenerendi (1687) és
lettek hozzájok. A beregi erdkbl
ahol bujdos- kapucinus kolostor (1702), szép zsinagóga, nagy
tak
követeket küldött Rákóczihoz a közeli Len- országos kórház, színház, kaszinó, stb. Iskolái
gyelországba, hogy álljon élükre vagy legalább közül a fgimnázium (1766), freáliskola, 2 tanítóis küldjön zászlókat s fegyverfogásra hívó szó- képzintézet, kereskedelmi iskola, árvaház emzatot. Rákóczi híres manifesztuma e felhívás foly- lítend. Ipara és kereskedelme élénk, a dunai nagy
tán készült 1703 máj. 12. zászlait pedig máj. 22. gzhajók a Dráván E.-ig járnak, feljebb kisebb
bontotta ki E. és tábora Beregszász városában. gzösök közvetítik a forgalmat. Kereskedelmének
A bujdosók onnét Dolháig jutottak, hol Károlyi fcikkei: gabona, marha, méz, lekvár, pálinka,
Sándor szatmári fispán, vmegyéje és a szomszéd gyümölcs, nyers brök és fa. Iparvállalatai a gép-,
vmegyék népével, valamint egy kevés császári ka- vasönt-, len- és kender-, üveg-, br-, szeszgyár.
tonával jún. 7. rajtok ütvén, 5 zászlójukat elvette, E.-en találkozik a magyar királyi államvasutak
a gyülevész hadat pedig szétverte. E. és Kis a harc- Szeged-bródi vonala a Budapest- vinkovcei vonalból megmenekülve, a Vereczkéhez közelget feje- lal, szárnyvonalak vezetnek Noskovci, Ujkapeladelem elébe mentek 200 paraszt-gyalogosból és 50 Batrina, Samae és Vinkovce felé.
lovasból álló csapatukkal. B. azután részt vett
E. helyén a rómaiak idejében Mursia vagy
Kalló, Szatmár és Tokaj ostromában, míg végre Mursa major állott Pannoniának ezt a nevezetes
Zsibónál 1705. hajduezredét teljesen szétverte városát Augustus császár K. u. 8-ban alapította,
Herbeville. E. ekkor Beregbe ment, hol csakha- Hadrian pedig falakkal ersítette meg. Mursiát
mar, részint megmaradt hajdúiból, részint újon- valószínleg az avarok pusztították el s helyén
nan toborzottakból, ismét teljes ezredet állított ki, csak 1091. építették a horvátok Osjek várát a
mely Erdélyben, majd a Vág vonalán vitézkedett. XV. sz. vége felé E. már nagyobb város volt. 1526.
1708 pünkösd napján Nyitrán a tábori istenitisz- megszállták a törökök s 161 évig bírták. Ez id
telet után Rákóczi hadának reformátusai és kato- alatt sok véres harc színhelye volt 1532. II. Szulikusai (ezen egyetlen alkalommal az egész sza- lejmán ütötte itt fel táborát, 1537. I. Ferdinánd
badságharc alatt !) összeverekedtek. E., kit nagy- vezérét, Katziánert itt verték meg a törökök. A
fokú önzetlenség és kötelességtudás jellemzett, törökök 1560-ban 20,000 keresztény rabszolgával
a verekedk közé rohant, hogy szétválassza hidat verettek a 8 kra. széles mocsáron át, de
6ket. Ez azonban nem sikerült. Azalatt a többi Zrínyi Miklós (a költ) 1664. lerombolta mvüket.
vezér rendeletére két seregbontó-ágyut hoztak A törökök újra felépítették a várat. 1683-ban
el, melyekkel a fölzendült csapat közé lttek. Az Thököly Imre itt szövetkezett a törökkel 168Ö.
elesettek közt volt E. is. Rákóczi, megemlékezve Leslei Jakab osztrák tábornok leverte a törökö-

hívta

—

—

;

;

;

;

;

Eszék-dlakovár-vrpoIJel

h. é.

vasút

ket s a hidat felgyújtotta. Véglegesen azonban
csak 1687 szept, 29-én került E. ismét Ausztria

uralma alá

s

1712. ersséggé alakíttatott

át,
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1809.

pedig kir. várossá emeltetett. Az 184'8—íi9-iki
szabadságharcban eleinte magyar kézben volt, de
1849 febr. 23. a császáriak kezébe került.
Eszék diakovár-vrpoljeih. é. vasút,l. Drávaszávamdéki egyesült h. é. vasút.

Eszéki István, ref. lelkész, szül. Szatmáron
raegh. Désen 1707. Tanult Sárospatakon s
külföldön az utrechti s leideni egyetemeken, honnan hazajvén, székelyudvarhelyi, majd kózdi164'2.,

vásárhelyi lelkész és esperes lett. Tekintélyes vagyonát a lelkészi özvegyek és árvák, könyvtárát
a sárospataki ós kolozsvári kollégiumok számára
hagyta. Nagy ellenfele volt a coccejanismusnak.
Munkái: Quae et quanta sit autoritás Sacrae
Scripturae etc. (Utrecht 1665). Problemata de
justiflcatione (I— III. r., u. o. 1665); Prima veritas defensa (u. o. 1666); Necessaria responsio.
(Amsterdam 1666); Halotti magyar oratio gr.
Rhédei Ferenc felett (Sárospatak 1668) Bythmusokkal váló szent beszélgetés (Kolozsvár 1669);
Diarium theologicum (u. o. 1675).
Eszéki föesperesség,l. Aszuágyi fesperesség.
Eszelény (Rhynchites Hrbst.), az ormányosok
(Curculionidae) családjába tartozó bogámem. E
nembe tartozó fajok mind kék, zöld, piros vagy
aranyszín fómfény boga-

veszély elmultát. A fóldbeli bábokból még sszel
kibújnak a bogarak, kikelnek s tavasszal indulnak újra pusztító munkájukra. 2. Az alma-E.
(Rhynchites Bacchus L.), 6 mm. bíborszín, aranyfény bogárka, különösen az alma- s körtefáról
ismeretes. Szivart nem sodor, hanem az ahna- és
körtefák gyümölcsét furkálja meg, beletojva tojását. A kukac azután a gyümölcs húsából él, s
annak rothadását és lehullását okozhatja. Hasonló
kártétellel ellenségeink még a Rh. purpureus L.
és ^. a szilva-E. (Rh. auratus Scop.), amely utóbbi
1885. Németsztamora temesi községben a szilva-

termésnek majd

felét

elpusztította. 4.

A

hajtás-

törö-E. (Rh. conicus 111.) gyümölcsfáink hajtásvégeit szurkálja meg tojásai számára s ezzel a
hajtások elszáradását okozza. Ezt, valamint a
szilva-B.-t tavaszkor a fákról ponyvára való lerázással irthatjuk, sszel pedig rovarfogó kötelekkel szedhetjük össze a telelre húzódó hogarakat.

Eszelsség,

a.

m. bolondság

(1.

o.).

Eszély, rosszul képezett szó, melynek határozatlan a jelentése. Használják ebben az értelemben: eszesség, okosság, vagyis ama képesség
megnevezésére, melynél fogva körültekint okossággal rendezzük életünket, tzzük ki céljainkat
s választjuk meg az e célokhoz vezet utakat. Arra
a cselekvésre is, mely ily forrásból ered, mondjuk,
hogy eszélyes. Nincs eset, hogy jó szavaink valamelyike, legtöbb esetben az eszesség sem pótolrak. Sok közülük gazdanövé- hataá.
nyének egy V. több levelébl
Eszeny, kisk. Szabolcs vm. tiszai j.-ban, (i9io)
szivaralakú hüvelyt, sodor 2000 magyar lak., vasúti megálló, postahivatal,
(szivarbogár), hogy tojását u. t. Csap.
Eszenyi I. László fia Hl. Tamás
abba tojhassa (1. azábrát). Má telepítette le ide a pálosokat az általa alapított
sok hajtásvégeket, gyümöl- társházba 1356. E klastrom a XIV. sz. végén
csöket furkálnak meg tojá- elpusztult, de 1631. id. Bribóri Melith, kir. tanásaik elhelyezésére. A kikel csos egy idre helyreállíttatá. (V. ö. Rnpp J.,
kis lárva azután a levél szö- Magyarorsz. helyrajzi tört. II. 62. 1.). Romjai ma
vetével, a hajtásvég belével, is láthatók, valamint régi kastélyának romjai is.
Eszesség, 1. Okosság.
ill. a gyümölcs húsával tápEszeusok v. Esszénusok (aram) a. m. gyógyílálkozik s megnövekedve a földbe
húzódik bábozódásra. Gazdaságilag tók vagy szentek. A Kr. e. II. sz.-ban keletkezett
zsidó szerzet, vagy szekta, melynek világszemis nevezetes fajai a következk 1.
szllö-E. (Rh. betuleti F.), 6 mm. léletében ez a föld csak elkészülete az igazi életnagyságú kék vagy zöld fémfény nek, amely a mennyei birodalomban van. Az
bogárka, mely a szll, a körte-, a E. a földön csak arra ügyeltek, aminek az égnyír-, az egér-, a hárs- és a nyárfa ben is értéke leszen. Kerültek mindent, ami a
a vagyont ós az élvefiatal leveleibl készíti tojásainak testiessógre vonatkozott
és gazdagnak lenni
szivaralakú bölcsjét. Körtefára ke- zetet. A magántulajdon
vésbbé, ritkábban és csak fiatalko- annyi, mint gonosznak lenni. Egész Palesztinárában, a szUre azonban könnyeb- ban éltek, de leginkább falvakon laktak, mert a
tanyái. Egységesen vezetett közösben veszedelmessé válhatik. Akkor városok a
következhetik ez be különösen, ha ségük volt, amelynek élén gondnokok álltak.
igen nagy tömegben vagy nagyon Szervezeti szabályaik a következkben foglalhakorán jelentkezik a bogár, amikor a tkének tók össze 1. Nincs közöttük szolga, mindenki
nemcsak 1—1 levelét, hanem egész fiatal hajtá- szabad és egymásért dolgoznak. 2. Állításuk minsait termésestül kikezdi és összesodorja. 1884-ben dig igaz és ennélfogva esküdniök nem szabad. 3.
a Fert vidékén, 1885. pedig Budapest határában Sohse kenik magukat olajjal, mert a anyers külés a budafoki szllökben garázdálkodott annyira, st kedvesnek tartják^. 4. Minden lakoma eltt
hogy sok tkének valamennyi levele szivarrá so- hideg vízben fürödnek. 5. Mindig fehér ruhában
Móz.
dorva, hasznavehetetlenné vált arra nézve. Ve- járnak. 6. Ha szükségüket végzik, akkor
elbb egy lábnyi mély
szedelmes mérv elszaporodása esetén a szivarok V, k. 23, 13 alapján
szedése és elégetése jár jó eredménnyel, ha addig gödröt ásnak. Ilyenkor még hosszú köpenybe is
végezzük, míg a kukac benne van. A bogarak burkolódznak, nehogy a napot, Isten visszfényét,
szedése szaporátlanabb, mert legkisebb gyanúra megsértsék. 7. A házas életet szektájuknak csak
;

—

:

A

:

bn

bn
:

—

földre vetik

magokat

s

mozdulatlanul várják a

—

egyetlen ágában tartják megengedhetnek.

8.

A

•

—
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jeruzsálemi templomnak sohasem küldenek állati
áldozatot, de tömjént igen. 9. Együtt étkeznek.
Aki rendjükbe lépett, három jelvényt kapott:
dsót, kötényt és fehér öltönyt. Három rendfokozatuk volt. A legalsó fok az els próbaév, a második fok a kétévi próba, amelynek elteltével
mindenki esküvel kötelezte magát, hogy testvéreivel szemben mindig nyíltszív lesz, a gyülekezetükben tanulandó dolgokat az angyalokról el nem
árulja és hogy az angyalok neveit is titokban
fogja tartani. Az eskü után megígérte, hogy a
szerzet szokásait és törvényeit megtartja, könyTeit és titkait hségesen megrzi, az emberek
ii*ánt igazságos lesz. Gyermekeket is örökbe fogadtak és szerzetüknek nevelték fel ket. Állítólag
éltesebb nket is felvettek. Csak az esküt tett vehetett részt a közös lakomában, amely mindig az
áldozati lakoma jellegével birt. Sokat imádkoztak és sokat böjtöltek s nagyon szigorúan tartották meg a papi tisztaság törvényeit és a szombati nyugalmat. Elszeretettel foglalkoztak gyógyászattal, betegápolással, gyógyfüvek gyjtésével és ördögzéssel. Szorgalmasan olvasták a

A

új-pythagoreusi bölcsénépiesen és naivan kijegecesedett tanai segítségével az erényeket és szenvedélyeket angyalok és ördögök alakjában megszemélyesítették, az erények fokozása, a bajok eltávolítása az angyalok lehozatalával és az ördögök
szentírást.

plátói és

szeti elméletek

kizésével lesz lehetségessé. A szentírás segítségével elre jósolták a jövt. Sokan keresztel
Szt. Jánost,

st magát

Jézust

is ide

tartozónak

mondják. Annyi bizonyos, hogy az skereszténység agapéja (1. o.) és a kereszténység aszkézise,
valamint teozóflája az E. által népszersített
életmódból és tanokból alakult

ki, illetve
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azok-

nak elméleti igazolása. V. ö. Sckürer, Geschichte
des jüd. Volkes im Zeitalter Jesu Christi.

És^og, természetjog v. hölcseleti jog, azoknak
a jogtételefaiek az összessége, melyek nem valóságos ú. n. tételes jogforráson (törvényen, rendeleten, stb ) alapulnak, hanem, mint az emberi természetnelí megfelel tételek, az ész parancsán.
Hugó Grotiustól kezdve (XVII. század), aki nemzetközjogi munkájában elször vitatta a pusztán
az ész alapján megállapítható jogtételek létezését,
a tudósok egész sorozata állított fel az államjog
és a magánjog részleteire is kiterjed észjogi rendszert. Szemben a tételes joggal, amely a jogalkotásra hivatott tényezktl származó, a jogalkalmazó hatóságok által alkalmazott valóságos,
érvényes jog, az É. tudós elgondolás, elmélkedés
eredménye, nem érvényes jog, hanem a jogeszménynek bölcselkedés útján megalkotott képe,
mely természetesen annyiféle, ahányan a jog eszményérl különfélekép gondolkodtak. Gyakorlati
jelentsége csak az, hogy amennyiben egyes tételei eltértek a tételes jogtól, ennek bírálatát alkották és megmutatták, mi tudományos szempontból a helyes jog, mivé kellene a jogot átalakítani.
Az É. elvei törvénykönyvekben is megvalósultak,
ha maga a törvényszerkeszt valamely észjogi
rendszer híve volt a jogalkalmazásban is érvényesültek, ha tételes szabály hiányában az általános ratio alapján kellett a hiányzó tételt pótolni.
A tételes jogrendszerrel összhangban az É. rendszerét is magánjogra, közjogra és nemzetközi
jogra osztották. A magánjogi részben alig adtak
egyebet, mint a klasszikusnak elismert római
pandektajogi tételeknek ismétlését. Legszélesebb
tere volt a jog É.-i alapon való kiépítésének a
tételes szabályok által jóformán nem szabályozott
nemzetközi jog terén. Az ókori áUambölcseknek
(Plató, Aristoteles) az államról alkotott ideális
képe voltakép szintén É.-i államjog. Teljes E.-i
rendszereket alkottak Hugó Grotius óta Puffendorf,Thomasius,Hobbes,Locke,Wolf, Montesquieu,
Rousseau, Kant, Fichte, Trendelenburg, Ahrens,
Stahl, Schelling, Hegel stb. Az É. magyar
veli Szibenliszt Mihály, Virozsil Antal, Csacskó
Imre, Pauler Tivadar, Polszky Ágost, Pikler
Gyula, stb. Az É. elnevezés Kant óta szokásos, korábban természetjog elnevezés volt általános. Az
észjogászok ellen támadt visszahatásként az ú. n.
történeti iskola, mely szerint a jog történeti fejldés és nem fllozóflai elgondolás eredménye, s ezért
lényege nem elvontan, hanem csupán a történeti
kutatás útján ismerhet fel. Ujabban tért foglalt az a felfogás, hogy a jognak igazi tudománya nem az É., hanem a jog lényegét, keletkezésének és fejldésének törvényeit kutató jog;

,

:

Eszipov, Annetí^e, orosz zongora-mvészn,
szül. Szent-Pétervárott 1851 febr. 1. Az u. o.
konzervatóriumban tanult Lesetiekijtl, akinek
1880-92-ig felesége. Mvészi körutakat tett Európában 1876-ban Amerikában s fellépett Budapesten
is. Egyike a világ legjobb zongorajátszóinak.
Észjárás. Az ész eljárása, melynek folytán bizonyos eredményekhez jut el. Nem a logikai eljárásokat értjük, ha É.-röl beszélünk, mert ezek
egyetemesek, holott épp az É.-ra vonatkozólag
teszünk nagy különbségeket az emberek között,
hanem a gondolkodás általános jellegét. Más eszejárása van a parasztembernek, más a mveltnek
vagy tudósnak, a haszonles és a nemeslelkü
eszükjárásában is különböznek. Az észnek ez a
jellege elször azon fordul meg, hogy mily anyag- bölcselet (1. 0.).
gal dolgozik az ész azután azon, mily módon
Eszkába. A fahajók építésénél használt laposszokott a gondolat anyagával elbánni, végül azok fejü szeg, melynek két egymással átellenben, és
az indító okok, ösztönök, szokások, erkölcsi meg- párhuzamosan kiálló hegye van s így a deszkagyzdések fontosak, melyek az elmének sajátos eresztékeket befoglaló szinvesszk leszorítására
bélyeget adnak. Rendes az eszejárása az olyan igen alkalmas. L. Szinvessz.
embernek, kinek gondolkodásmódja nem különEszkam, egy elkel hun neve, kinek leányát
bözik az
rendjebeli emberek gondolkodásától
Attila éppen akkor vette nül, midn Priskus
ahol különböz, ott különös (különc), feltn, eltér Rhetor a keletrómai követséggel a hunok közt
E.-ról beszélünk. Az É. korszakok, életkorok, fog- járt. Vámbéry (Magy. Er.) a hun nevet a török
lalkozások, mveltségi fokok, nemzetek stb. sze- «es» (barát, társ) ós «kam» (pap) szókkal magyarint különböz. Aki másnak eszejárását ki tudja rázza.
találni, az emberismer.
Eszkariol, a. m. endivia, 1. Oichorium.

m-

:

;

—
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Eszkáros i&zélött: Szkáros), kisk. Abauj-Torna
vm. íüzéri j.-ban, (1910) 432 tót és magyar lak.,
u. p. Hemádzsadány, u. t, Alsómislye.
Esikatologia (eschcUologia ; la/^atov gör. a. m.
utolsó), a végs, utolsó dolgokról (res novissimae,

Eszkl-Zagra

nak kunyhóikban

tölteni az idt. Egyedüli háziállatuk a kutya, melyet szánba fogva, teherhor-

dásra használnak.

Az E. korán nsühiek és többnej üségben élnek,
gyermekeiket túlságosan szeretik, s általában
novissima) szóló tan. Utolsó dolgoknak neveztet- csendesek, becsületesek és bátrak, mindamellett
nek a teológiában a halál, az Ítélet, a pokol és a nyugodt kedélyüek, civódás a legritkább esetben
mennyország.
fordul el köztük. Nagyon vendégszeretk. Teljes
Eszki (török) a. m. réffi (ellentéte jeni a. m. új) egyenlségben, törvény és fnökök nélkül élnek.
geográfiai nevekben gyakori jelölés, pl. Eszkiselu*, Egy jóságos teremt istent imádnak, Tomgarszuk
Eszki-szeráj stb., a régiséggel kereskednek es^r- V. Anguta néven, kinek ellentéte a károsító, bajt
okozó ni istenség. Varázslók (angekok) és gokisdi a neve.
Eszkidzse, 1. Xanthi.
nosz szellemek nagy szerepet játszanak azE. népEszki-Dzsumaja, város Sumen bolgárországi hiedelmében. Halottaikat díszesen felöltöztetik és
kerületben, a Vrana völgyében szép szUhegyek családi sírboltba temetik. A kereszténység a luközt, (1905) 9549 lak. (kik közt 4058 török), Szt. theránus misszionáriusok fáradozásai dacára sem
György napján tartott híres országos vásárokkal, igen terjedt az E. közt. Az E. az európaiakat
cserépedénykészítéssel.
s az északisarki expedíciókat mindig hatalmasan
Eszki-Hisszar, 1. falu Kis-Ázsiában, Aidin tar- gyámolítottak, úgy hogy megérdemlik azt a rotományban a régi Laodicaea helyén áll 2. város konszenvezést, melyben korunk sarkvidéki utaugyanezen vilajetben a Mendeliai-öböl mellett a zói részesítik.
régi Stratoniceia helyén romokkal.
Irodalom. Nansen, E.-Leben, Berlin 1903; Petitot, Vocabulaire fran^ais-esquiman, Paris 1876
Hall, Life with the
Eszki-Krim, 1. Sztarij-Krim.
:

:

•

;

;

;

;

Eszkimók

a sarkvidéki Amerika szigetein és partjain, valamint
Labrador, Alaska, Grönland vidékén lakik. Rokonaik az aleuták ós Anadyr-vidéki vuitok ós a
namolok. Az B. testalkatra nézve Észak-Ázsia népfajaihoz hasonlítanak és annyira elütnek Amerika
si népeitl, hogy Gallatin, stb. tudósok csak
tévesen számíthatták az amerikai fajhoz. Morton
koponyaalkatuk szerint vegyes mongol-amerikai
néptörzsnek nevezi ket, Müller Fr. számukra Hiperboreusz név alatt külön fajt áUított fel. Peschel
véleménye szerint az B. hajdan Ázsiából Amerikába vándoroltak és amint nyelvük is bizonyítja,
az ural-altáji népfajhoz tartoznak. Az E. alig
1-06 m. magasak; mindamellett ersek, izmosak. Fejük nagy, hosszúkás
arcuk széles, orruk
kicsiny és behorpadt hajuk feketeszinti, durva
brük színe világosbarna a férfiaknak ritkán
szakálluk
kezük és lábuk feltnen kicsiny.
A férfi a nehéz életküzdehnek folytán ritkán éli
túl az 50 évet, míg a
közt akárhány a 70—80
éves életkort eléri. A Dániához tartozó Grönlandban az B. és a dán halászok házasságából uj
keverókfaj keletkezett, mely szellemi és testi tehetségre nézve elnyösen elüt az eredeti eszkimófajtól. Labrador partjain is angol hajósok
és
innuit-nök közti házasságból új
keverék-faj
támadt, melynek tagjai egytl-egyig olvasni és
imi tudnak. Az B. száma alig haladja meg a
40,000-t. Feloszthatók lakóhelyük szerint grön(innuit), elterjedt népfaj,

;

;

n

;

;

nk

Esqnimaux, London 1865
Morillot, Mythologie et légendes
des Esquimaax, Paris 1874; Bancroft, Native races of the
Pacific States of Nort.h America, New York 1875
Norden;

;

skjöld sarkvidéki utazásáról kiadott munkái ; Boas, The Central Eskimo. Report of the Bureaa of Ethnology. 1891., 1907;
Bourquin, Grammatik der E.-8prache 1891; Peary Róbert cikksorozatai a Nasti's Magazin 1910. folyamában ; tov. Amnndsen útleírása.

Eszkimókutya (Canis familiáris domesticus
a házi kutya egyik északi fajtája.
60 cm. Füle és orra hegyes
bundája vastag s télen gyapjas küls megjelené-,
seben nagyon hasonlít a sarki farkashoz az eszkimók szánkók húzására, barmok rzésére és vadászásra használják.
Eszkimó nyelv, a mexikói nyelvekhez hasonló,
de velük nem egyeredetü bekebelez nyelv (1. Amerikai nyelvek), de közel rokona a grönlandinti
borealis),

Vállmagassága 50

—

;

;

(1. 0.).

Eszkimó-öböl,

1.

Hamilton

Inlet.

Eszkiser, város Khodavendikjar kisázsiai török
vilajetben, a Purszakcsai jobbpartján, 20,000
lak., hires és látogatott meleg (50o C.) fürdkkel,
kiviteli helye (3 millió márka értékben
a tajték
évenkint), az anatóliai és Bagdad-vasút elágazó
helye. 1903-ban nagy tzvész jórészét elpusztította. A tajtékbányák 20—30 km.-nyire vannak
a várostól; ezekben állandóan mintegy 2000

f

ember

dolgozik.

Eszki-szeráj, törökül szószerint régi, ó palotát
jelent. Tévesen azt a császári palotát is ennek
nevezik, mely a kincstárt, könyvtárt, prófétai relandi E.-ra, bels E.-ra(Baffin,Grinneli vidékein) és Uquiákat foglalja magában, és amelynek helyeNy.-i E.-ra, ezek a tulajdonképeni innuitok Alaska sebben jeni-szeráj (új palota) a neve. Az eszki
partjain. Ffoglalkozásuk a tengeri állatok, f- szerájnak ma csak a neve van meg, a palota rég
leg a cet halászása és rénszarvas tenyésztése, elpusztult.
Eszki-Sztambuljkis kiköt a kisázsiai török kea rénszarvas nemcsak táplálékot, de ruházatot is ád az E.-nak. Növényi táplálékuk alig van. rületben, az Egei-tenger mellett, Tenedosz szigetHázaikat féUg a földbe építik oldalfalait mohá- tel szemben, az Antigonus által alapított Alexanval, turfával kitömik. Világosságot a födélen lev dria Troas város romjaival.
lyukon át kapnak, melyet finoman kidolgozott
Eszki-Zagra (bolg. Sztara-Zagora), az ugyanállatbrrel zárnak el a hideg ellen. Nyaranta az ily nev kelet-nmiéliai kerület székhelye a
egész család vadászatra indul és szorgalmasan Szrodan-Gora (Karadzsa-Dagh 800 m.) D.-i lágyjt táplálékot a téli idre, mikor több hónapon bánál, szUök között, a zagorai meznek, Ruméát éj borul a sarkvidékre és kényszerítve van- lia gabonatárának szélén, (i905) 20.788 lak., akik
:

;

—
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—

nek a fóldm ívelésen és szöUótennesztésen kivül

bl

abakend-készltés, rézöntés és brcserzés
a ffoglalkozása. Az 1877. csaknem teljesen
elpusztított város egy kissé nagyon is széles,
egymást derékszögben metsz utcákból és egy
terjedelmes négyszög térbl áll, néhány nagyobb
nyilvános épülettel. E. újjáépítése közben számos trák, római, bizánci és török régiségekre
találtak. Az antik várost, amelynek helyén E.
nagyobb viáll, alkahnasint trákok alapították
rágzásra Traján császár korában tett szert, kinek
tiszteletére Augusta Trajanának nevezték, de ezt
csakhamar kiszorította az alkalmasint régibb
Beroe név. Decius császár 251. a gótoktól
falai alatt vereséget szenvedett. 1189-ben a harmadik ker. hadjárat vitézei sváb Frigyes és andechsi Berthold vezérlete alatt a várost elfoglalták ós kizsákmányolták. Kevéssel ezután a bolgárok és ezek függetlenségének megtörése után a
törökök birtokába jutott. 1875-ben kis fölkelést támasztottak itt, amelyben Stambulov is részt vett,
de amelyet a törökök azonnal szétugrasztottak.
1877 júl. 22. Gurko orosz csapatai foglalták el,
de 29-én már a törökök újabb támadást intéztek
ellene E.-t a leuchtenbergi herceg, Maximilianovics Miklós védte, aki 31-én ers vereséget szenvedett; a bolgár lakosság nagy része az orosz
csapatokkal elmenekült a törökök a visszamaradottakat fólkoncolták és a várost, kivéve a török
negyedet, teljesen földúlták. 1878 jan. közepén
azonban újra az oroszok szállották meg.
Eszkontálás, 1. Leszámítolás.
Eszköz. Gazdasági E. mindazon készülék, mely
a különböz gazdasági mveletek végzésére kézi
er alkalmazását teszi lehetvé.
Eszközhatározó a nyelvtanban az igének olyan
kiegészítése, mely a cselekvésnek eszközét nevezi meg. A magyar nyelv rendszerint vei raggal
jelöli, kivált ha eszközzel, szerszámmal való köz-

vagy

az

;

;

;

mködésrl van

szó késsel vágni, bottal ütni. Néha áUal jelöli az eszközt, melynek
közvetítésével eszközöljük a cselekvést kifárasztották az országot a szakadatlan támadások által,
a cselédek a tiszttartó által kapják pénzüket gazdájuktól. De szenved értelm szerkezet mellett
ez a használat hibás. Tehát nem Gizella által készített egyházi palást, hanem a Gizellától készívetetlen

:

:

:

egyházi palást.
Eszlár, község, 1. Tiszaeszlár.

tett

Észlelet, észlelés, megfigyelés, a figyelemnek
valamely tárgyra, személyre való irányzása,
avégett, hogy minden sajátságát, mozzanatát
megismerjük az észlelés eredménye É. A közönséges életben tett É.-et megkülönböztetjük a
tudományos. É.-tl, melynél mindenféle segédeszközökkel élünk, hogy az észlelés eredményét megbízhatóbbá tegyük. Ily segédeszköz mindenekeltt
;

:

Eszmélet

induljunk

ki,

melyeket a megfigyelés azután

vagy megcáfol. Ha nincsenek ily
akkor nem tudjuk, mit figyeljünk

igazol,

föltevéseink,

meg, mit keressünk. Különbséget szokás tenni
megfigyelés és kísérlet közt, de lényeges különbség nincs mert a kísérletnél csak magunk
intézzük a jelenségek járását, a megfigyelésnél nem mi intézzük, de a kísérlet is azután
nem egyéb, mint É., megfigyelése annak, a mi
történik. További segédeszközei az É.-nek szerszámok, melyek érzékeinket az észrevevésben
segítik, alkalmas hangulata, állapota az észlelnek /nyugalom, er frissessége, éles érzékek stb.)
Az É. módszerei ama tárgyakhoz simulnak, melyeket észlelni kell. A szoros értelemben vett,
azaz a kísérlettl megkülönböztetett É. fleg azokban a tudományokban fontos, melyek a kísérlet
számára hozzáférhetetlenek, min az asztronómia
;

és szociológia.
Eszme (görögül idea, v. eidosz). A köznyelvben
általában minden gondolat, ötlet, fleg oly gondolat, mely elvül (alapgondolatul) szolgálhat vmely
megvalósításának intécselekvés, intézmény,

m

mondjuk

zésére. Azért

:

eszmékben gazdag, egy

eszmém támadt, egy regény, dráma

eszméje.

Mindez esetekben az E. szellemi képe annak, a
mi megvalósítandó, egyszersmind pedig intéz
gondolata

is

;

a fdolog, a

mibl

a részletek mint-

egy önként következnek. A köznyelv azt az árnyalatát is ismeri a szónak, mely szerint felsbb,
elvontabb, a köznapiságtól távolabb álló gondolatokat jelent így beszélünk az eszmék világáról, fenkölt eszmékrl, eszmeiségrl. A filozófiában Platón adott a szónak elször határozottabb
mszói jelentést. Tanítása az eszmékrl középpontja gondolkodásának. Nála E. körülbelül a. m.
fogalom (1. 0.), az, ami a különbözkben közös, a
sokban az egység, de azokhoz a logikai tulajdonságokhoz hozzáfz metafizikaiakat is az E. a
múlékony, változékony, semnüs érzéki világgal
szemben az, ami állandó, változatlan, az egyedüli
valóság, az igazán létez, a minta. Platón egy
szóval a fogalomnak, mint olyannak objektív,
külön létet tulajdonít, filozófiai mszóval hiposztazálja. A szónak ezt az értelmét fleg a német
s az
filozófia rizte meg, mig a francia «idée
angol «ídea» határozatlanabb lélektani jelentést nyert, kb. annyi, mint képzet, üj korszakot
indít meg a szó történetében Kant, aki az eszméket az ész szüleményeinek tartja, amelyeknek
mint ilyeneknek nincs objektív jelentésük. Kant
után Hegel és Schopenhauer ismét Platón fölfogásához közelednek, de azért a Kant-féle ebnélet
nyomokat hagyott a köznyelvben is az E. szubjektív természete ersen megérzik rajta. Még inkább kitnik ez a vele rokon eszm,ény szónál (1. o.).
B. a mvészetben, l. Alapeszme.
;

;

:

;

—

az észlelésre való készülés és készültség. MintEszmei bnhalmazat, 1. Bnhalmazat.
hogy az É. a figyelemnek egy pontra való irányEszmélet, si kifejezés, mely helyett most ezek
zását tételezi föl, elre tudnunk keU, mely fdo- járják: tiidat, öntudat. Aki tud magáról, tehát
logra kell figyelmünket összpontosítani, st eset- gondolatait megítélheti, akaratát irányozhatja,
leg azt is, hogy körülbelül mit várunk az észlelés tudja, hogy kicsoda, az E.-en van E.-en kívül,
eredményeként, hogy azután annál élesebben kü- eszméletlen állapotban van, aki nem tud magáról,
lönböztethessük meg a tényleges eredményt a félrebeszél, vagy egyáltalán nem adja jelét annak,
várt eredménytl. Más szóval, úgy mint a kísér- hogy gondolkodik v. érez. Eszmél magára, azaz
letnél, az észlelésnél is fontos, hogy föltevések- saját én-jének tudatára jut, de annyi is abba az
;

:

Eszmény
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állapotba jut, melyben a helyzet megfontolására dítva, úgy, hogy a társulás ténye a lelki életet a
meghiggadt, józanságát visszanyerte. maga egyetemességében jellemzi. Az eszmetársltás
képes,
Ezért a régi nyelvben föleszmél a. m. fölébred, helyett, moly kifejezés ennélfogva nagiJ-on szk
azaz öntudatra jön. L. még Ájulás. Minthogy E. és megtéveszt, a következkben megfelelbben
inkább öntudatot jelent, e fogalmak megkülön- csak a társítás szót fogjuk használni. A társítás
böztetése végett 1. Tudat, Öntudat.
tényét nem mivoltában, hanem hatásából ismerEszmény, eszménykép (ideál), olyan eszme (1. jük meg s definiáljuk. Két vagy több oly lelki
o.), melyet tevékenységünk valamely terén ama
elemet mondunk társítottnak, melyek közül az
tökéletes minta gyanánt tüzünk ki magunknak, egyik, moly a tudatban van, vissza tudja idézni
melyet el akarunk érni, melyet mértékül haszná- a tudatba a másikat, mely a tudatban valamikor
lunk a dolgok megítélésében, melyet tehát fölötte megvolt, de most nincs benne. Ezt a tényt nevezbecsesnek, tökéletesnek, egyetemesen érvényes- zük visszaidézésnek (reprodukció). A társítás isnek gondolunk. Vannak logikai, erkölcsi és esz- mertet jele tehát a visszaidézés. A társítás és
tétikai ideáljaink. E.-ek nélkül nincs igazi hala- visszaidézés önkénytelen, azaz nem függ akaradás, lehetetlen a haladás megítélése. Az B. az em- tunktól s alapja annak, hogy a lelki élet általában
beri fejldésnek egyik mozgató, elreviv, sza- a mechanizmusnak egy rendszere, melynek alkotó
bályozó ereje.
részei sajátos módon összefüggnek egymással.
Eszményi bélyeg. Mindazokban a perekben, A lelki életben oly elemek társulnak, melyek vaamelyekben illetékmentes fél (pl. államkincstár) lamikor együtt voltak meg a tudatban (egyidejszerepel felperesként, ennek a képviselje nem ség), V. közvetlenül következtek egymásra benne
köteles a perben járó bélyegilletóket valóságban (egymásutánság), mindkét eset egyszóval megneleróni, hanem azt, mint E.-t csupán feljegyzésbe vezve amelyek érintkeznek. Minthogy továbbá
veszik. Az E.-illetékek feljegyzését az 18S3 dec. oly lelki elemek (jelenségek általában), melyek
4r-ón 59,677. sz. a. kelt pénzügyminiszteri rendelet azonosak vagy többé-kevésbbé hasonlítanak egyszabályozza.
máshoz, ugyancsak visszaidézik egymást, ezeket
Eszményítés (észt.), az a mvészi eljárás, mely is társultaknak gondoljuk s eszerint két formáját
a valóságot az esztétikai eszménynek megfele- különböztetjük meg a társításnak az érintkezk
len alakítja át. BUentóte a valóság hü után- s a Jiasovlók társítása. Ami meg a társítás eredzása. A közönséges felfogás az E.-t a szépítéssel ményét illeti, szintén két eset lehetséges. A viszazonosítja. A természet szebbé tevése abban a szaidézett elem a tudatban levvel egy egésszé
metafizikai tanban keresi igazolását, hogy a szép olvadhat össze. Ha egy sajtóhibát észre nem veeszméje a maga tökéletességében a világon nem szünk s a hibásan nyomtatott szó értelmét mégis
juthat érvényre az anyag miatt, mely zavartalan helyesen fogjuk fel, mintha helyesen volna nyommegvalósulásának útjában áll. A mvészet fel- tatva, akkor nyüván a sajtóhibás szó helyébe á
adata az eszmét megtisztítva állítani el. Hogyan? szónak visszaidézett helyes képét tettük s a két
Az E.-nek példáját látjuk az ókorban Zeuxis fest kép egybeolvadt, vagy mint Wundt mondja, egyeljárásában, aki (Cicero szerint) Helénát akarván máshoz hasonult (asszimiláció). Ha gyászruhába
lefesteni, megfelel modell hiányában a város öt öltözött ember látása vidám hangulatunkat meglegszebb szüzének legszebb testrészeit hozta össze zavarja, a gyászruhával társult érzelmek a gyászképén. Az ilyen összeszedegetés azonban nem fe- ruhának most keletkezett képével, általuk föllel meg a mvészi munka természetének s nem idézve, egybeolvadtak. A második eset pedig az,
eredményezhet összeül, szerves egészet. Ezért amidn a visszaidézett elem a tudatban levtl
helyesebb az a felfogás, mely szerint a mvész a külön marad. Erre ez utóbbi esetre fordítottak
képzeletében él eszménynek igyekszik életet adni. gondot a pszichológusok s fleg ezt nevezték tárDe az B. nem kell, hogy okvetetlen a szép sításnak. Az elbbi esetet nevezte Wundt egyjegyében történjék. Nálunk Greguss Ágost egyik idej (szimultán), a másodikat egymásra követhirdetje annak a tannak, hogy az E. a tárgy lé- kez (szukcesszív) társításnak. A második eset
nyegénekösszpontosított, fokozott kiemelése. Ilyen alapja az emlékezetnek.
értelemben a gonoszságot is lehet eszményíteni,
A társítás nagy szerepérl a következ áttekintés adhat némi fogalmat. Érzeteknek érzeteka gonosznak mvészi jellemzése által.
kel és érzeteknek szemléletekkel való társításán
Eszménykép, 1, Eszmény.
Eszmetársulás (associatio idearum), a lelki alapul az érzéki világfelfogás keletkezése. A helyi
életnek amaz egyetemes és nagyfontosságú jelen- jegyek elmélete, mely térbeU felfogásunk mivolsége, hogy a lelki élet elemei általában (érzetek, tát magyarázza, a társuláson alapszik. A képzeszemléletek, képek, képzetek, érzelmek, akarások) tek társulása szolgál alapul a logikai gondolkoösszekapcsolódnak. Nem szabad azáltal, hogy itt dásnak, a társulás készíti ki a nyers anyagot a
«eszméknek» társításáról van szó, megtévesztet- logikai feldolgozásra. A logikai gondolkodás manünk magunkat a kifejezés az angol pszichológu- gasabb elvbl indul ugyan, össze akarja kötni,
soktól ered, az angolban pedig az «ídea» (eszme) ami egymáshoz tartozik, nem ami véletlenül egyszónak sokkal tágabb az értelme, jelenti a kép- máshoz került, de e célra a társítás a hasonlót
zeteket általában. Kezdetben tényleg csak a kép- társítván össze, elkészíti az utat. Az emlékezet
zetek társítására voltak tekintettel, holott a tár- a társítás nélkül lehetetlen vohia. A nyelv nem
sítás princípiuma a lelki életben sokkal egyete- egyéb, mint képzeleteknek társítása, az él bemesebb; társulnak képzetek érzelmekkel is és széd szóképeknek mozgási érzetekkel való tármegfordítva érzelmek képzetekkel, továbbá bizo- sítása. Az erkölcsi nevelés célja az erkölcsnek
nyos képzetek az akarat impulzusain s megfor- megfelel szokásokat gyökereztetni meg az em:

:

;

:

:

:

—

Eszneh

társítás elve folytán lehetséaz erkölcsi élet is erkölcsi érzéseknek
gondolatokkal és cselekvésekkel való társításán
alapnl. Hasonlókép az esztétikában is nagy szerepet visz a társítás elve, mert hogy minden esztétikai becslés azon érzéseken alapul, melyeket
valamely tárggyal, gondolattal összekötünk. A
fantázia magyarázatában is a társítás elvéé a
fszerep. A társítás elve még távolról sincs eléggé
kiaknázva a lélektanban. A társítás ereje különböz mozzanatoktól függ. Egyike a legifontosabbaknak az ismétlés. Mennél többször érintkeztek
elemek, annál ersebben társulnak, annál könynyebben idézik egymást vissza. Mennél különbözbbek az érintkez elemek, annál nehezebben
társulnak. De az ismétlés helyét pótolhatja a

bérben,
ges.
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ami csak a

Maga

is. Amely érintkez elemeket nagy figyelemmel lesünk, azok bensbben függnek majd
össze. Hasonlókép, ami különcségénél fogva nagy
benyomást tesz reánk, ügyelmünket leköti, jobban

figyelem

tapad össze. A figyelmet rendkívül élesztheti érdekldésünk, szeretetünk. Akit szeretünk, annak
beszédjére, sajátságaira jobban emlékszünk. A
mely elem sok más elemmel társult, könnyebben
reprodukálható. Ha valamit leirok magamnak, a
leirtat társítottam a betk képével, a papir képével, melyre irtam, tudom, hogy valamely mondat
a lap élén, közepén vagy alján van s ezek a társítások könnyebben visszaidézik azt, amit leírtam. Amit mindig egy bizonyos rendben társítottam, azt ugyanabban a rendben könnyebben
visszaidézem, min t más, pl. a megfordított rendben
stb. stb.

Mint minden mesterséges világnyelvi törekvés.
ez is jórészt utópia. Bár vannak hívei az em
béri szellem legkiválóbb alakjai között, a nyelvtudomány munkásai, csekély kivétellel, felesleges erpazarlásnak tartják a vele való foglalkozást nemcsak a nyelv életébl leszrt elméleti ér-

úgy

veik alapján, hanem azért is, mert gyakorlati
szempontból is alig képzelhet el egy ilyen mesterséges világnyelvnek egyetemes érvényre jutása. (L.

még

Világnyelv,

Mnyelvek, Volapükr

Titkos nyelvek.) Az É. kritikáját v. ö. K. Brugrnann és A. Leskien, Zur Kritik der Künstlichen
Weltsprachen (1907) toy. Bvbinyi M., A világnyelv
kérdése (Budapesti Szemle CXXXH. kötet).
Eszráj, török nemzeti bódító szer, mely az indiai nád levelébl készül s részint por alakjában
keverik a dohány közé, részint cukorral keverve
csemege gyanánt élvezik. Ez elnevezés mellett
dívik még a hasis és az áfi,on (ópium) elnevezés is.
Észrevételek. A mai rendes eljárásban a felek
a tanuvaUpmásra, szakérti véleményre írásban
tehetnek É.-et. A sommás eljárásban és a Pp.-ban,
ha a felebbez szóbeli tárgyalás nélkül akarja felebbezésót elintézni, az ö ellenfele a felebbezésre
írásban É.-et adhat be.
Észrevevés, észrevétel, a közhasználatban igen
határozatlan jelentés értjük rajta a dolgok fölfogását általában, de azt is, ami valakinek okoskodására, beszédjére mondandóm van; ez utóbbi
értelemben kb. annyi, mint megjegyzés. A lélektanban a szóra nagy szükségünk van s itt jelenti
az érzetekbl álló képét a tárgynak, ezért érzéki
É. A szem É.-eit külön névvel is jelezzük szemlélet, és átvitt értelemben némelyek szemléletnek
neveznek minden érzéki É.-t. Az oktatásban pl.
mindig a szemléleti oktatásról beszélünk. Az ér;

;

:

Eszneh, közigazgatási kerület és székhely Keneh felsegyiptomi tartományban a Nilus balpartján, mintegy 9000 lak. E. Fels-Egyiptom
egyik legélénkebb forgalmú keresked és ipari
vátosa. Az ókorban Széni volt a neve s nagy
mint
templom állott itt, amelynek alapítása
ezt a kapun elhelyezett ünnepi naptár mutatja
ni. Thutmozisz idejébe (Kr. e. XV. sz.) esik. Az
egykori nagy istenházából még egy gyönyör 24
oszlopos terem maradt fenn, amelynek dlszítmé-

zéki É. jellemz vonása tehát, hogy közvetetlenül érzetekbl keletkeznek, tehát (a hallucinációkat nem szám ítva) csak ha a tárgy, amely érzeteket kelthet, jelen van. Hogy mikép keletkezik
az érzetekbl É., igen bonyolódott kérdése a lélektannak. E munkának egy részét a lelki élet mechanizmusa végzi az érzetek társítása, összeolnyei és falfestményei meglehets kési korból, vasztása útján.. Az újonnan keletkez érzetek, ela Ptolemaeusok és a római császárok idejébl múlt érzetek, É.-ek nyomait fölidézik a tudatban
s e fölidézett nyomok is társulnak, összeolvadnak
származnak.
az újonnan keletkez érzetekkel. De a tudat felEszparcett (növ.), 1. Onobrychis.
Eszperantó (Esperanto), a manapság legjob- sbb funkciói is részt vesznek az É. alakításában.
ban elterjedt mesterséges nemzetközi segédnyelv- Kant nézete szerint a tér s id formái, melyek az
nek a neve. Szerzje, Zamenhof lengyel orvos, É. alakítására oly nagy fontosságúak, a priori
1878. készítette el s ez lépett a Volapük (1. o.) he- vannak meg az elmében. Akik nincsenek is ezen
lyébe, mely szintén igen el volt terjedve. 1903-ban a nézeten, ugyancsak kénytelenek elismerni, hogy
csupán 8000 eszperantista volt, de már a boulogne- a tér s id képzetei, ha tapasztalatilag keletkezsur-mer-i nemzetközi E.-kongres8zuson állítólag tek is, az É. kiképzésénél fontos szerepet visz100,000 híve volt. Az E. híveitl közzétett adatok nek magának a térszemléletnek kiképzése, mint
szerint ma már 1460 egyesülete van az E. propa- az É. egyik legfontosabb terméke, igen bonyológandájának 8 140 E. nyelven kiadott folyóirat. dott mvelete az elmének. De bármint keletkeEgy amerikai állam (Maryland) törvénybe is fog- zik: az É. a valónak közvetetlenül érzetekbl
lalta az E. kötelez tanítását. Nálunk csak a leg- támadó felfogása, az érzetek egybekapcsolása útutóbbi években kezd tért hódítani, amióta Ifj. ján. Némelyek megkülönböztetnek küls s belsó
Marich Ágoston (ki La Verda Standardo címmel É.-t, a küls a kívülünk való világra vonatkozik,,
folyóiratot ad ki),Giesswein Sándor kanonok, orsz. a bels saját bels állapotainkra, mely értelemképvisel és Loránd Leó orvos állnak a moz- ben azonban annyi mint tudat. Az É. útján van
galom élén. A nyelv szerkezetót a mesterséges egyáltalán külvilág számunkra. Hogy mennyiegyszerség jellemzi, szókincse pedig a kultúr- ben felelnek meg E.-eink ennek a külvilágnak,
nyelvek közs szókincsébl van összeválogatva.
tükörképei-e annak, vagy pedig csak szubjek-

—

—

_

;

h

—

GszrofiT
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tivek, az ismerettan vizsgálja. Kétségtelen azonban, hogy É.-einkben szubjektív elemek találha-

melyek az észrevevö egyén egyéni
helyzetébl, sajátságából stb. erednek, de olyanok is, melyek emberi természetünkbl következnek. Kant szerint a való világot egyáltalán
nem ismerhetjük meg, és É.-eink világa szubjektók, olyanok,

tív, ideális.

Észrog

(növ.), 1.

Ádámalma.

Esz-Szalt, Belka kerület fvárosa Palesztinában, valószínleg a bibliai Ramoth fóldmívelés
és szöUtermelós ; 7000 lak.
Észtan, gondolkodástan, 1. Logika.
Esztár, nagyk. Bihar vm. berettyóújfalui j.-ban,
;

1604 magyar lak. u. p. és u. t. Pocsaj. Határában régi vár maradványai láthatók és sok
római régiség került el.
Esztebnek (azeltt Sztebnik), kisk. Sáros vm.

{1910)

;

:

makoviczai j.-ban,

(i9io)

498

tót lak.

;

u. p. és u.

t.

Zboró.

Esztebmekhnta (azeltt
Sáros vm. makoviczai
u. p. és u.

t.

:

Sztébnikhuta), kisk.

j.-ban, {i9io)

393

tót lak.

Zboró.

Esztegár Vártán József, selimbriai érsek, a
bécsi mechitaristák fapátja, szül. Szamosújváron
1843 aug.

13.,

megh, Triesztben 1886 júl.

1.

A szer-

zetesi fogadalmat 1859 aug. 24. letéve, 1862 szept.
6. pappá szentelték. 1884 júl. 12. a mechitaristák

fapátjává választották. Ugyanezen évben érsekké
szenteltetett fel. 1885-ban meglátogatta hazánkat,

—

EsztenAzAs

a családi életet felette kedvelik. A leányt a szülk
adják féqhez, a leánynak úgyszólva beleszólása
nincs. Az É. jámborok, vallásosak, de nem bigottak, erkölcsük egyszer, mint az életük. Házsártosság, perlekedés ritka náluk. A
jellemvonásuk a nehézkesség, de azután a kitartás, a türelem és a sorsban való megnyugvás. A legrégibb
tudósítások szerint az É. is, miként annyi más nép,
törzsekre voltak oszolva, akik a vana (nép vén^
vezérlete alatt védték hazájukat. Erdítményeik
egyszer fóldhányások voltak, amelyeket árkokkal fogtak körül ilyen erdítések maradványai
fennmaradtak a mai Treydennél és Segewoldnál.
A XI. sz. második felében a dánok az É.-re is
kiterjesztették fenhatóságukat és velük a kereszténységet megismertették. 1219-ben Valdemár
dán király gyztes fegyvereit az É.-kel is éreztette és megalapította Révait és Narvát. IV. Valdemár az 1347-iki marienburgi szerzdés értelmében Esztoniának birtokában lev részeit a német lovagrendnek adta el. Ettl kezdve a XIV.
sz.-ig Livonia sorsában osztozott. lo61-ben az észt
rendek és városok XIV. Erik svéd királyt hívták
segítségül az oroszok ellen; az 1660-iki olivaibéke
biztosítja Esztonia birtokát a svédeknek, akik az
1721-iki nystadi békében Oroszországnak engedik
át. Az észt irodalom és kultúra újabb idben nagy
föllendülést mutat. L. Észt nyelv és irodalom.

f

:

;

Irodalom. C. Russwurm, Eibofolke od. die Schweden an den
1855 ; 0. Rutenberg, Gesch. der
Ostsee-Provinaen, 1860 P. MUller, Beitrage zur Orogr. und
Hydr. von Esthland 1872; Hunfalvy Pál, Utazásom a Balttenger vidékein, Pest 1872; C. v. Seidlitz, Das Öeneral-NiveUement Esthlands 187S ; Bunge, Das Herzogtham E. untor
d. Königen v. DSnemark, 1877 ; Jordán, Beitrage z. Geogr.
u. Stat. Esthlands 1889; .4rbuszow, Grundr. d. Gescb. Liv-,
Est- u. Kurlands, 1890 Bán Aladár dr.. Az észtek irodalmának története, Egyetemes Irodalomtörténet IV. 1911 ; A. 0.
Heekel, Die Gebáude der eremissen, Mordviuen, Esten u.
Finnen, Helsingfors, 1888; Eisen, Eestlaso sugu (Az E.
rokonsága), Tartus 1909 ; Bán Aladár, Az É. néprajzi jellem-

KUsten Esthlaads, Reval
;

hol az örmény hitközségek ünnepélyességekkel
Egyháztörténet, nevezetesen
fogadták. Munkái
Örményország egyháztörténete (Wien 1872) Tanítólevelek francia és új örmény nyelven (u. o.
1877).V. ö. Árménia,V. köt. és a Vasárnapi Újság
1886. évfolyamában életrajzát.
Észtek (esztek, ehsztek), a finnekkel azonos eredet nép, történetíróik véleménye szerint a Kr. u.
VI. V, VII. sz.-ban telepedtek mai lakóhelyükre. É.
laknak Esztoniában, Livland északi felében s a
pleszkaui kormányzóságnak pecsorai kerületében
a pecsorai É. az ú. n. szetukózek. Az É.-tl lakott
terület kiterjedése körülbelül 39,000 km* s összes
számuk 1 .150,000. Pejalkotásuk és arcuk a mongol
típusra vall. Arcvonásaik rendesek, színük barnás.
A haj ós szakáll színe a szke és a sötét rt szín
között változik. A szembogár színe sötétszürke,
olykor kékes, a nké vörösesbarna. A homlokuk elég magas és széles, orruk egyenes és arányos hosszúságú, szájuk kicsiny, fogazatuk szép,
egészséges, álluk kissé elörenyúlt.Testalkatuk szikár, de ers, termetük általában véve középszer,
a livlandiak 1-65 m. magasak, de helyenként, mint
:

;

pl.

Dagöben, feltnen magas. Ételük

nem válto-

zatos és igen egyszer, kenyerüket rozslisztbl
sütik. Húst csak télen és pedig szárított v. füstölt
állapotban esznek. Nemzeti italuk a taar, amely
lisztnek és kenyérhéjnak vízben való savanyú
létre. Ruhaviseletük egyhangú.
erjedése útján

A nk

j

azonban különböz vidékeken különböz
és gyakran igen szép és színes öltözetet viselnek.
Nevezetesek tarka öveik, ingvállaik, lakodalmi

keztyüik és harisnyáik. Csinos, pasztel nev ni
topánjaik mosszefóldön ismeretesek. Jellemz ókszerük nagy ezüst mellcsatjuk, mely néha fólkiló
súlyú és régi allegorikus mintákkal ékes. 'Az É.

;

zése,

Etnographia 1912.

fekv kisk. Háromszék
vmegye kezdi j.-ban, (i9io) 1141 magyar lak., postahivatallal, u. t. Bereczk. A magyar erdipar részEsztelnek, regényesen

vénytársaságnak fürészmüve van itt. 1639-ben a ferencrendiek itt kolostort alapítottak, mellyel kapcsolatban jeles iskola is volt. Mihálos József 1732.
iskolát alapított, mely gimnáziummá ntt ki. Ez
idben E. élénk szellemi élet központjává lett. II.
József alatt az intézet a kir. kamara gondosko-

dása alá rendeltetvén, lassankint egészen tönkre
ment. A ma is fennálló kolostornak gazdag könyvtára van. E. templomát Losonczi Margit építtette a
XV. sz.-ban, harangja 1567-böl való.
Esztena vagy esztrenga, azon deszkákból és lécekbl vagy rudak közé szép sorban illesztett pálcákból szerkesztett készülék, mely a juhistállóban
annak rekesztékekre való felosztására használtatik. AzE. 1— 5m. hosszú vagy hosszabb is, hogy
eltér nagyságú rekesztékeket lehessen készíteni,
s oly magas, hogy a juhok át ne ugorhassanak
rajta. E.-nak nevezik továbbá az erdélyi részekben a deszkából, lécekbl készített v. vesszbl
font kerítéseket (isztina, sztina), ahová a juhokat
behajtják és ott megfejik, valamint azt az aklot
vagy szint is, ahol a juhokat fejik.
Esztenázás, a trágyázásnak azon módja, mikor a juhokat egy-két napig a szántóföldnek (az

Esztend
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Esztergálj, kisk. Zala vm. pacsai j.-ban, (1910)
688 magyar lak. u. p. és u. t. Zalaapáti.
Esztergályos, az az iparos, aki esztergályozott
elegend árúk készítésével foglalkozik. Anyag szerint van

eeztenával) bekerített helyén fektelgük, s a kerítéssel és fektetéssel tovább haladunk. Az ilyen
ti'ágyázást a falutól messze esö vagy magas fek-

vés földeken alkalmazzák. Akkor lesz
hatása, ha minden juhra legalább egy négyzetméter térség jut s emeli az E. hatását az, ha a
juhok alá kevés szalmát, töreket, vagy másféle

almot adnak, ami a trágyát inkább leköti s a juhokat is tisztábban tartja. E.-ra csak a durvagyapjas juhok valók. L. Éosarazás.
Esztend, 1. Év.
Esztennap v. ezten nap, nyelvemlékeinkben
egész a XVII. sz.-ig gyakran elforduló kifejezés.
Többnyire a. m. egy hét múlva (néha egy héttel ezeltt) ugyanez a nap pl. ha ma hétf van, a jöv (v.
a múlt) hétf. De maga esztennoha, csak a. m. jöv
héten, legközelebb pl. csütörtöki napon írja egy
levélíró Mi ezten szombat felé Filek felé közelítünk. Észten ez nap a. m. mához egy hétre. Kétségkívül rokon e szóval az esztend is, összevonva
;

;

:

ebbl

;

k- stb. E. Iparcikk
bútorrészek, dlszmübútor, kereskedelmi faáruk dohányzószerek (szipka, fapipa,
pipaszár), billiárdgolyó, gyermekjáték stb. E.
Esztergályozás, a forgácsolható anyagoknak
oly megmunkálási módja, amelyeknél a tárgy
(anyag) kisebb-nagyobb sebesség forgó mozgást
végez (fömozgás), a szerszám pedig megfelelen
alátámasztva v. a munkástól vezetve v. kellen
befogva (szerszámtartó) önmködlég végzi a
mellékmozgásokat. Az esztergált tárgy keresztmetszete lehet kör v. sokszög, esetleg kerülók is.
Van hosszanti és harántos (sík-) E. Utóbbit képrámák, díszítrózsák, tálak, tányérok és más
tárgyak készítésénél alkalmazzák.
Esztergom vármegye, a régi dunáninneni kerületben, a Duna mindkét partján; határai É.-on
Bars, K.-en Hont és Pest-Pilis-Solt-Kiskun, D.-en
és Ny.-on Komárom vármegye. Területe 1077
km*. B. vmegye földje a
Duna balpartján nagy obfa-, vas-, réz- (fém-), csont-,

szerint

van

.•

észten idö(re). V. ö. Nyelvtört. Szótár, továbbá M. Nyelvr 1884.
Esztény, kisk, Szolnok-Doboka vm. szamosújvári j.-ban, (1910) 511 oláh és magyar lak., postaügynökség u. t. Pánczélcseh.
Eszter. Ahasverus perzsa királynak zsidó neje, bára 107—150 m. magas
akit héberül Hadászának hivtak. A róla nevezett
termékeny lapály, me- \
bibliai könyv elbeszélése szerint unokahuga volt lyen csak Farnád és MaMardochai {l.o.)nevü zsidó embernek, és Hámánnak gyarszölgyén, valamint
j
Béla és Khidgyarmat
(1.0.) áskálódásait a perzsa birodalomban él zsidók
ellen meghiúsította. Hogy mennyi igaz van E. vidékén emelkednek hul- /
könyvének mvészi elbeszélésében, biztosan nem lámos dombok (egészen
állapítható meg. Szembetn, hogy a szerz egyes 276 m. magasságig). A \%
alakokban típusokat akar festeni és a purim (L o.) Duna jobbpartja nagyobünnep keletkezését akarja magyarázni, amelyben bára hegyes. A vmegye
a zsidók
amint ez a könyvhöz csatolt apokrif délkeleti részében a Pilis
toldalékokból kitnik
gyzelmüket fondorkodó hegycsoport végs nyúl- Esztergom vármegye címere.
és cselszöv ellenségeik fölött ünneplik.
ványai ágaznak szét. Legmagasabb emelkedései, a
Eszterág (azeltt Sztricsava), kisk. Ung vm. Dobogók (700 m.) és a Keserüshegy (641 m.) a
bereznai j.-ban, (1910) 404 rutén lak. u. p. Nagy- vmegye határán vannak s kiváló természeti szép:

;

U

—

—

:

;

berezna, u.

Sóslak.
Esatercze (azeltt
Rongyos-Sztricze), kisk.
Trencsén vm. báni j.-ban, (1910) 204 tót lak. u. p.
és u. t. Bán.
Eszteregnye, kisk. Zala vm. kanizsai j.-ban,
t.

:

;

(1910) 128.3

magyar

lak.

;

u. p.

Sormás,

u.

t.

Nagy-

kanizsa.

Eszterek a. m. összetett éterek (1. 0.).
Eszterény, kisk. Gömör és Kis-Hont vm. rimaszombati j.-ban, (1910) 140 tót lak. u. p. Felsbalog, u. t. Rimaszombat.
Eszterézs (azeltt Sztrizs), kisk. Gtömör és
Kis-Hont vm. rimaszombati j.-ban, (1910) 188 tót
lak. u. p. Rimabrézó, u. t. Rimabánya.
Eszterga (fára), ember v. motor által hajtott
famunkálú gép. Részei az állvány két vízszintes
ágyazati gerendával, az orsótartó, a szögtartó és
hajtószerkezet. Van külön E. a fának szálmentes,
és külön harántos megmunkálására az els hoszszanti, a másik sík E. KerUlékes és sokszög tárgyak eszterpálására különleges E.-k vannak. Néha
fából, újabban vasból is készítik. Hazánkban is
gyártják már. Az E.-szerszámok háromfélék:
cú tai-tó, h) mér-rajzoló és c^ forgácsoló. L. még
Szerszámgépek.
Esztergálás, 1. Esztergályozás.
;

:

;

:

;

Rémi

íioffjt

LeasHconn. VI. köt.

ségeket rejtenek magukban. E hegyek nyúlványai egészen a Dunáig ereszkednek, melynek
völgye Esztergom és Dömös közt gyönyör völgyszorossá válik. E hegységnek a Duna felé es
végs magaslatai az esztergomi Vaskapu (406 m.)
és a Zamárhegy (308 m.) lejtiket azeltt gazdag
szUk fedték, melyek azonban ma már tetemesen meggyériiltek. A Pilis-hegység ágazatait Ny.
fell a csévi völgyiapály választja el a dorogi
hegyektl (Getehegy 457 m., Henrik-magaslat
;

340 m.), melyek gazdag (közel 700 km«-re terjed) széntelepeket rejtenek magukban. Azokon
túl hullámos térség terül el a Gerecse-hegységig,
melynek legmagasabb csúcsa (Gerecse, 633 m.)

még a vmegye területén emelkedik. A vmegye
föfolyója a Duna, mely azt NyK.-i irányban ketté
hasítja; balfell a Garamot veszi fel, mely a vármegye területén a Kétyi vízzel és a Párisi csatorna vizével gyarapodik. A jobb oldalról jelentékenyebb mellékvize nincs a Dunának, mocsarak
azonban úgy a balparton (Bucs és Muzsla közt),
mint a jobbparton (Esztergomtól D.-re) kisérik a
folyamot. Ásványosforrások csak Esztergomban
fakadnak gyógy- és ivóvízre lehtve, 22 fokos (R)
héwizei igen keresettek csúzos és ideges betejEségekben.

-

Esztergom

770

Esztererom

Égrheijiata mérsékelt; az évi közepes hfok Dunamócs). A méhkasok száma 8406
a méhéEsztergomban 8'4° C, a júliusé 2r8, a decem- szetet meglehets kiterjedésben zik, ellenben a
beré 1-0° a hmérséklet maximuma 35'6, mini- selyemhernyótenyésztés még nagyon kezdetleges
mmna 17'6, abszolút ingadozása 53"2" C. A csa- fokon áll. A hegység vadban bvelkedik, szarváé
padék mennyisége igen csekély (541 mm.), a és
igen gyakori, vaddisznó azonban nem muhegységekben azonban jóval több.
tatkozik, ósszel a jeges Dunát vadludak és vadTalaj ábein uralkodó a lsz, amiért B. a legter- kacsák lepik el.
mékenyebb vármegyék közé tartozik. Összes term
Az ásványorszáer meglehets sok kinccsel
területe 100,609 ha., mibl (1910) szántóföld 63,674 ajándékozta meg E. vmegyét kiterjedt a kbáha. (ebbl 4637 ha. ugar). Fbb termékei a búza, nyászat, mely a Gerecsében és Piszniczében vötengeri, árpa, rozs, zab és burgonya
a takar- rösmárványra folyik, az itteni márványt szépsége,
mányfélék közül a zabosbükköny, lucerna, lóhere, szilárdsága és színváltozatai miatt nagyon szeretakarmánytengeri és takarmányrépa. Termelnek tik. Német- és Oroszországba is szállítják, hol
még cukorrépát, répát, kendert, kevés dohányt. dísztárgyakat csiszolnak belle. Éplotkül a feA gazdasági rendszer a kisgazdáknál többnyire a hérmárványnak nevezett halványsárga mészk
nyomásos rendszer, az uradalmakban ellenben a (Sütt) és a szürkemészkö (Lábatlan) elterjedt.
gabonaváltó gazdasági rendszer általános. A ker- Nevezetesek még a márgabányák (Nyergesújfalu,
tek területe 928 ha.
a gyümölcstermelést nem Lábatlan) és az égetésre használható mé.szkbázik üzletszeren, bár a vármegye alkalmas a nyák (Pisznicze, Eménkes, Tóhát), valamint a lálegnemesebb fajú gyümölcsök termelésére. A ker- batlani trachitbánya. E. gazdasági életének egyik
tészet különlegessége a badeni szagos meggyfa hatahnas tényezje a bamaszénbányászat Sáritenyésztése (Búcs, Karva, Esztergom). A rétek sáp, Csolnok, Mogyorós, Tokod, Szarkás, Dorog
területe 4298 ha. jelentségük nem nagy, mert határában, melyek ma az E.-szászvári és a Magy.
kezelésük primitív, A szllk területe 2845 ha., ált. kszónbánya r.-t. mvelése alatt állanak ma
mibl 1562 ha. immúnis homoktalajon áll. Sokat a bányamvelés Dorog, Annavölgy, Csolnok, Toszenvedett E. a fllloxera pusztításai által a szl- kod, Ebsznypuszta, Nyergesújfalu és Bajót szénlk rekonstrukciója az Agrárbank segélyével bányáiban folyik, az összes termelés évi 3—4 milgyorsan halad. A szüret eredménye volt (1910) lió q. barnaszén.
E. népessége 1869-ben 67,024, 1880-ban
29,359 hl. must, 12,722 hl. fehér bor, 12,505 hl.
siller bor, 1158 hl. vörös bor és 45 hl. pecsenye- 72,166, 1890-ben 79,389, 1900-ban 87.651 és 1910bor, összesen (1165 q. eladott szllvel együtt) ben 90,817 volt. Egy km^-re most 84-3 lélek jut,
1.079,014 K értékben. E. borai igen jók (Lábat- úgy, hogy E. hazánk legsrbben lakott vmegyéi
lan, Sütt, Piszke, Kesztölcz, Esztergom); a szöll- közé tartozik legsrbb a népesség az E.-i járásmüvelésben a rövid és hosszúcsapos müvelés dí- ban. Anyanyelvre nézve van a lakosság között
vik, csak elvétve találni szálvesszös metszést. Az (1900)69,429 magyar (79-2o/o), 9995 német (11 -40/0),
erdterület 19,511 ha., leggyakoribb a tölgy, bükk 7491 tót (8-6o/o) ós 736 egyéb anyanyelv az ideés gyertyánfa (feny csak 52 ha.), szétszórva a genajkú népességbl 7811 lélek, vagyis 44"lo/o
kris, juhar, szil, vadkörte, éger és hárs. Az er- (1890-ben 37-7o/o) beszéU a magyar nyelvet. Fedket sarj- és szálerdüzemmel kezelik, a fordák lekezetre nézve a r. kat. elem (74,017) van nagy
20 80 évesek. Az erdk hasznosítása leginkább többségben (84-4o/o) van ezenkívül 733 ág. evang.,
tüzifaeladással
történik,
az uradalmak (E.-í 9829 ref. (ll-2o/o) és 2974 izraelita (3-4o/o). Ezer
érsek és káptalan, m. k. közalapítvány, gr. Pálffy, lakosra esett 1910-ben 8*9 házasságkötés, 36-3
hg. Metternich) azonban szerszám-, épület-, talp- születés és 22*8 halálozás, a természetes szaporués kádárfa alakjában is értékesítik.
lat tehát 13-5 lélek minden ezer lakóra. FoglalÁllatállománya az 1908.évi összeírás szerint: kozásra nézve a népességnek valamivel több
23,060 drb. szarvasmarha (túlnyomó részbenpiros- mint fele (58-9o/o) stermel, bányászattal 6"1,
tarka fajtájú), 8356 ló, 140 szamár, 25,391 sertés, iparral 16-6, kereskedelemmel és hitellel 2*8, köz28,483 juh és 444 kecske. Az állattenyésztés csak lekedéssel 3-0«»/o foglalkozik, a közszolgálathoz és
helyenként éri el a középszerség színvonalát, szabadfoglalkozáshoz tartozók aránya 3-Oo/o. A
mivel a gazdálkodás igen extenzív és jó rét és tényleg keres népesség (1900) 36,342 lélek, mibl
legel kevés van. Aránylag legfejlettebb a lóte- stermelésre 21,056, bányászatra 1783, iparra
nyésztés, melyet a kisgazda is jobban karolt fel
5701, keresk. és hitelre 908, közlekedésre 777,.
8 helyen van fedeztetés! állomás. Régebben híres közszolgálatra és szabad foglalkozásokra 1021,
volt a gr. Sándor bajnál ménese. A szarvasmarha- véderre 992, vagyonukból élkre 863 és házi csetenyésztés fejletlen, a kisgazda kezén lev állatok lédekre 1977 f jut. Az eltartottak összes száma
apró, csenevész jószágok és csekély értékek, 36,342. Az ipar igen jelentékeny, különösen vihizlalással csak egy-két nagygazdaság foglalko- rágzó iparágak a cementipar (Lábatlan és Nyerzik legjobb tehenészet az E.-í káptalané Nánán. gesújfalu), etemitipar (Nyergesújfalu), téglagyárA hajdan híres juhtenyésztés majdnem egészen tás (Nyergesújfalu, Dömös, Pilismarót, Párkány,
megsznt, a sertéstenyésztést a kisgazdák min- Esztergom, Köbölkút), üvegipar (Tokod) és szeszden tenyészirány nélkül zik, a nagyobb gazda- ipar, továbbá felemlíthet néhány gzfürésztelep,
ságokban (Bikol, Bátorkeszi) tiszta vérben tenyész- vasönt és gépgyár, botgyár és kályhagyár B.tik a mangalicát és a kisjenei sertésfajtákat. A ban, A hajdan jelentékeny kfaragóipar ma már
baromfitenyésztést nagyban senki sem zi, a ba- csak Süttn és Piszkén áll fenn kis mértékben.
romfit általában csakis magánhasználatra tenyész- A kereskedelem fcikkei gabona, bor, szöll, gyütik, eladásra csakis a Msgazda termel (Bucs, mölcs és fa, továbbá a bányák (márvány, kszén)
;

—

;

z

;

;

;

;

;

;

;

;

—

;

;

—
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és gj'árak (cement, szesz) termékei. A vármegyében 3 ipartestület van. Hitelintézetei 6 bank és
takarékpénztár és 16 szövetk.. összesen 22.191,000

K

betéttel az 1910.

—

Esztergom

lekkönyvi hatáskörrel felruházva tartozik a gyri
fügyészség-, a pestvidéki bányabiróság-, a
gyri sajtó- és pénzügyi bíróság-, a pozsonyi közjegyzi s a gyri ügyvédi kamara kerületéhez
(közjegyz E. városában van).
Hadügyi tekintetben az egész vármegye a pozsonji hadtestparancsnokság alá beosztott E.-i 26.
sz. hadkiegészítési parancsnoksághoz, a nyitrai
14. sz. honvéd gyalogezredhez s a 44. sz. népfölkelési járáshoz tartozik. E.-ban csendrszámy- és
szakaszparancsnokság van.
Pénzügyi fhatósága a budapest-vidéki pénzügyigazgatóság adóhivatala s pénzügyrbiztossága E. városában van. Keresk. s ipari ügyekben
a gyri kamara, közutak s posta és távíró tekintetében a budapesti kerületi felügyel, ill. igazgatóság területéhez tartozik államépítészetí hivatala E.-ban van. A vm. területén van 13 gyógyszertár, 5 kórház (187 ággyal), 37 orvos és 55 bába.
;

kir.

év végén.

A közlekedés fóere aDuna, melyen különösen

a márványbányák és cementgj'árak termékeit
szállítják Budapestre, továbbá a m. kir. államvasutak budapest-pozsonyi vonala, melybl a vmegj'e területén a garamvölgyi szárnyvonal ágazik
ki a Duna jobbpartján a badapest— B.-i vasút és
az almás— fúzitö—E.-i h. é. vasút, melybl a szénbányavasutak vonalai ágaznak ki a vármegye
területét érint vasúti vonalak hossza 98 km.,
mibl 43 km. államvasút, a többi magánvasút.
A gzhajózást a Dunán a Dunagzhajózási és a
Magy. folyam- és tengerhajózási részv. társulat
tartja fenn, azonkívül E.-ból a m. kir. államvasút
megállójához csavargzös közlekedik s a Garamon
élénk tutajozás folyik. A kiépített állami utak
hossza 49-3. a törvényhatósági utaké 202*1 km.,
Története. Kulturális einlékei és leletei visza községi közlek. közutak hossza 245"6km., majd- szavihetk a történelemeltti skorra. Hy neonem mind kiépítve. A forgalom szempontjából lit- és bronzkori leletek elkerültek: Bajna, E.,
fontos az E.-i állandó híd, melyet Cathry épített. Ebed, Lábatian, Nyergesújfalu, Piszke, Tokod,
A vmben van 33 posta-, 29 távíró- és 19 távbe- Bény, Kéménd, Köbölkút, Nana és Szölgyén haszél állomás.
tárában. A rómaiak uralma alatt a vmegye terüleA közmveldés ügye elég fejlett; az összes tén át hatalmasan megersített útvonal vezetett
népességnek (i9oo) 63"7*' o-a és a 6 évnél idsebb el a Duna partján. Aquincum felöl els római álnépességnek 77*2''/o-a tud írni s olvasni s az isko- lomás a vármegyében Castra ad Herculem (Pilislába nem járó gyermekek száma csak (i9io) 354, marót). Amint E.-ot a rómaiak idején SalvaA vmegyében van összesen 173 iskola 18,449 ta- nak nevezték, a népvándorlás idején a fiímkok
nulóval, még pedig 7 kisdedóvó 640 növendékkel
Osterrixigunnak aevezték el (Ostar a. m. kelet,
85 mindennapi elemi, 61 ált. ismétl, 8 gazdasági füngen a. m. várj. tehát a frankok keleti vára
nép-, 5 inasiskola és 1 polg. iskola, összesen 16,837 volt. A középkori latinság ebbl Stringonium-oX,
tanulóval (ebbl 12,362 a mindennapi elemi és a szlávok Ostrihom-ot, a magyarok végre E.-ot
259 a polg. iskolában), 1 kisdedóvóképz ós 1 csináltak. Ilynevú helység van Badenben is, metanitóképzóintézet 42, ill. 137 tanulóval, 1 bencés- lyet a középkorban Osteringun, Ostergunnak írtak.
rendi fgimnázium (379 tanulóval), 1 községi f- Az Istrogranum-féle etimológia Ürtelius meséje.
reáliskola (289 tanuló) és 1 érseki hittud. fiskola Istemek a rómaiak csak az Al-Dunát nevezték.
95 hallgatóval végül 1 emberbaráti jelleg tan- A honfoglalás után E. és kis vármegyéje, különöintézet 30 növendékkel. A polgári iskolától kezdve sen els Árpád-házi királyaink alatt, hazánk törfelfelé minden magasabb iskola E. városában van. ténetében fontos szerepet vitt. Szent István kereszKözig£izgratás. E. vármegye 2 járásra oszUk s tény kultúránk gócpontjává tette. E. királyi szék1 rend. tan. város van benno, ú. m.
hely volt; Dömös Béla királynak volt kedves
mulatóhelye. Itt halt meg (1063) szókéLakosság
KözEzek közttl (1900) !Lakó- nek összeroskadása következtében. ÁJmos
gaámii
Járás
séfek
házak herceg
(1110) itt alapította meg a Szt. Marsiama (1910)1 1900 ""^gy- ném. tót száma
gitról nevezett prépostságot midn pedig
Rsstergomi járás
35,844 84,188 18,406 9,074
5,747 királyi bátyjának, Kálmánnak haragját
Párkányi
.
37,098 S5,6&4
S6,6&4 34,369
115
6.370 magára vonta, büntetésül e prépostság épüBsstergom r. t város.
17,881 17,909 16,654
806
M?2 létébe zárták
fiával együtt, utóbb pedig
Össseeen
49 90,817 87,651 69,429 9,995 7,491 14,24
i
mindkettjüket megvakították. Pesti FriE. vármegyében van 1 rend. tan város, 27 nagy- gyes a legenda alapján is E. körül a legrégibb
község, 21 kisközség és 129 puszta és telep. A köz- várispánságok egyikét tételezi fel. Legelször emségek középnagyságuak, 2000-nél több lakosa 8- lítik 1087. és 1272. megszüntették. A várispánnak van, de a 4000 lakost (E. városon kívül) egy ságon kívül volt az E.-i vármegye, mely 1156.
sem éri el. Székhelye E. Plz országgj-ülésbe E. és 1175. fordul el legrégibb okiratainkban. E.
vármegye két, a város egy képviselt küld.
vára Imre király alatt sznt meg királyi szókhely
Egyházi tekintetben az egész vármegye az B.-i lenni mert 6 a várat Jób érseknek adományozta.
érseki egyházmegyéhez, az egyetlen görög-kel. B. vármegyének IV. Béla kora eltt nagyobb volt
egyház a budai püspöki egyházmegyéhez, a 8 ág. a területe, mert Pilis vmegye volt annak Idegészltó
evang. leányközség a dunántúli, a 10 reform, köz- része. Midn 1242. a tatár had ostromolta E.-ot, a
ség a dunántúli egyházkerülethez tartozik. Az izr. régóta
épített sziklavárba gyltek a várjobanyakönyvi kerületek száma 2.
bágyok, kik a sajói ütközetbl visszatért Simon gr,
Igazságügyi szempontból E. a komáromi tör- vezérlete alatt megvédték a várat. Ezért IV. Béla
vényszék területéhez van beosztva. E. városában a vitéz grófnak Mnzsla vmegyeí községet adomáés Párkányon van kir. járásbíróság, az elbbi te- nyozta. Az érsekek 1270 óta E. vmegya örökös
;

;

;

;

;

}

i

;

t

.

,

;
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fispánjai. A vár és megyei községek újabb virágzásnak indultak különösen IV. Béla, IV. László
és III. Endre alatt éledtek fel újból. A vármegye
sorsa mindig E. várához volt fzve.
Az Árpád-ház kihalását követ zavaros idkben E. vára sokat szenvedett. Midn Vencel
gyermekkirály fiáért 1304 júniusban haddal hazánkba jött, Kszegi Iván nagy bórért kezére
játszotta E. várát Vencel visszavonulásakor pedig kegyetlenül kiraboltatta, még a székesegyház kínoséit és a káptalan leveleit sem kímélte.
Aztán ismét Kszegi Iván kezére került. De ennek
uralma most nem tartott sokáig; a következ
1305. évben Tamás érsek számzetése helyérl
Henrik bán fiait kiközösítette, st
mi több
fegyvereseket gyjtött össze E. visszavételére.
Részt vettek ez ostromban a fpapok dandáraín
kívül egyes fnemesek is ezek közt találjuk Csák
Máté vitéz hadvezérét, Bogárfia Mártont is. Ez
egyesült ernek sikerült a hazaárulók rablótanyáját bevenni, s a sokáig nyomorgatott vidéknek a
békét és nyugalmat, az érseknek pedig székhelyét
visszaadni. (V. ö. Botka T., Trencs. Csák Máté
és kortársai, M. 1.) Vérengz ütközetnek színhelye
volt a vármegye 1441., midn I. Ulászló a koronáért küzdött Lászlónak híveivel. Ekkor Széchy Dénes érsek ismét felvirágoztatta E. vidékét és bár
Mátyás király 1471. Vitéz János érseket, mivel
ellene pártot ütött, ostrom alá fogta, a mohácsi
vészig a megye legszebb múltjához tartozik e korszak, melyben különösen Bakócz Tamásnak jelentékeny része volt.
1526 után E.-ot az érsek és fkáptalana elhagyták ezt megsínylette a vmegye is. Nagy veszély
fenyegette, midn a török 1541. Budán megfészkelte magát. Joachim német választófejedelem
vezérlete alatt akkor az egész birodalomban egy
hatalmas felszabadító sereget gyjtöttek össze éppen a vármegye területén. A hatalmas sereg
1542. Tát és E. között foglalt állást s ekkor a
hajóhad vezérei között volt egy késbbi pápa is.
E vállalkozás megbüntetésére a török 1543. E.
alá vonult és a spanyol várkapitányok kénytelenek voltak az erdöt feladni. A vár vidékével
együtt 52 évig volt török kézen. 1595-ben Pálfify
és Schwarzenberg visszafoglalta, miután 1594. sikertelenül vívták. Az 1594-iki sikertelen ostrom
alatt Pálffy Miklós parancsnoksága alatt halt hsi
halált E.-nál Balassa Bálint kiváló magyar költ.
Az 1604-iki eredménytelen újabb török ostrom
után 1605. Mehemed a szerzdés ellenére ismét
elfoglalta. Csak 1683. a párkányi híres ütközet
által szabadította meg Lotharingiai Károly ós
Szobieszky János lengyel király Esztergomot a
török félholdtól. Ekkor pusztították el a törököt
üldöz lengyelek az E. vármegyei Kéméndet is.
E. vármegye vértl ázott talaján a táti csata
(1685) volt az utolsó mérkzés a félhold és a
;

;

—

—

;

;

A vmegye

újjászületésének folyamatát azonban lassúvá tették az 1699-ig tartó 16
éves török háború terhei. Amint a török áram
végkép visszavonul, a vármegyei élet is új életre
kel. A vánnegye újjászületése 1690—1691. esik.
Az új jobbágytelepítések által ekkor németesedtek ol Dorog, Kirva, Leányvár, Nyergesújfalu,
Piszke és Sütt. Az adóösszeírás szerint a vár-

kereszt között.
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megye

1696. eVs adózó portára becsültetett, ho1494-ben 1322 portája volt s egy-egy porta
csak 18 dr. (100 ezüst dr. == 1 frt) adót fizetett.
Már 1693. a vmegye oly szegény volt, hogy a katonaság ellátására szükséges költséget is csak
kölcsön segítségével volt képes fedezni, 1699ben 10,000-re ment csak a vmegye lakossága, a
városé 2000. A béke áldásainak nem sokáig örülhetett a nemzet és II. Rákóczi Ferenc 8 évig tartó
felkelését E. is megsínylette. Vak Bottyán e kornak és különösen e vármegyének egyik legkiválóbb alakja volt. Eleinte a bécsi kormányhoz húzott és a vmegyében Köbölkút, Kisújfalu, Kisgyarmat, Bény és Bátorkeszi voltak birtokai
de az E.-i várparancsnok zaklatására a kurucokhoz szegdött, kik a vármegye balparti részét már
amúgy is elfoglalva tartották. Bottyán nagyobblott

Kéménd és Párkány körül táborozott.
E harcok között mondhatatlan szenvedés és puszturészt Muzsla,

ínség és nyomor súlyosodott a vidék népére.
Német, rác és kuruc együtt pusztította a vmegye
lás,

Az egész vidék a szabadságharcossal küzcsak Sütt, Dorog és Nyergosújfalu német
lakosait tudta a német parancsnok a várba hajtani,
de ennek dacára 1706 szept. 14. Kucklander várparancsnok kénytelen volt aláírni a kapitulációt. A
szabadságharcnak hitele letnvén, több történetíró
Bottyán halálának tulajdonítja az ügy vesztét. E.-i
kastélyát a várparancsnok özvegyének halála után
a kir. flskus vette át, melytl 1728. a város váltotta
meg és most is tanácsházul szolgál. A császári
katonaság 7 falu rétjeit és vetéseit felemésztette
és a szegény vmegyei népnek 1709. a vár alatt ósSzobnál hídfösáncokat kellett hányni. Ez inség
következtében 2000 ember pestisben veszett el. Gr.
Esterházy Imre érsek E. újjászületése körül nagy
érdemeket szerzett, és midn Mária Terézia Barkóczy Ferenc kinevezése alkalmával az esztergomi várat visszaadta a hercegprímásnak, a vmegye ismét feléledni kezdett. A magyar országgylések sürgették az E.-i érsekség és fkáptalan si
székhelyére való visszaköltözósét, és habár már
Barkóczy megtette ez irányban az elkészületeket,
csak Rudnaynak sikerült 277 évi távollét után E.
város és vármegye eme két hatalmas tényezjét
visszahelyezni (1820). A vármegye a szabadságharc elkészületében is élénk részt vett,. 48-ban
nemzetrséget állított. Kossuth Lajos a nemzeti
önvédelem szervezése ügyében személyesen járt
E.-ban és a gzhajó-állomásnál záporban kilép
szabadsághst E. város és vmegye lakossága oly
rögtönzött daUal ünnepelte, mely az országosan
elterjedt Kossuth-nóták között él. 1856. a bazilika
felszentelésekor I. Ferenc József nagy kísérettel
megjelent E.-ban és ugyanitt ülték meg fényesen
1900-ban a magyar kereszténység 9 évszázados
emlékünnepét.
Irodalom. E. vmegye (Magyarország vármegyéi és városai),
földjét.

dött,

Bpest
tikai

Findara Imre, E. vármegye helyrajzi és statiszé. n.
szempontból (Földrajzi Közleményei! 1893. XXI. kötet,
:

207—229; Statistische Arbeiten der Pest-Ofner Handelskaramer, I. Gran und Graner Comitat. Pest 1856 Hantkeu Miksa,
A magy. korona országainak széntelepei és szénbányászata.
;

Budapest 1878 Bartek Lajos, E. és vidéke. Esztergom 1889 ;
Az Esztergomi fgimnázium 1891/2 évi értesítje; A gyri
keresk. kamara 1891. évi jelentése Hantken Miksa, E. vármegye szénterületének báiiyászati viszonyai (Földtani Közlöny I. évf. 150. 1.); Koch Antal, A Dunai trachitesoport
;

;

jobbparti részének földtani leirása. Budapest 1877. Mathes T.,

—
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Strigoniensis 1827: Török János, Magyarország Prímása.
Pest 1859 ; Knaui Nándor Monumenta Ecclesiae Strigonieasis.
1874. I. és n.; Ma^ary Szalpiea. Esitergom a tatárjárás
korában. Esstergom 187^ : Villányi Sianisaló, Néhány lap
BBrtersom Táros és mesrre moltjából, Bsitergom 1891. és Há-

Arx

és viroe malmából (1684—1714)
BaHergtUi 1898; Dr. Körösi Lásaló, Bsstei^m 1887. és
Woerl utaaási könyvei
Vidéke
ismertetése,
Knlergom és
kOiOtt; Szölgvémi Gyula, Földrajzi elismeretek EsztergomMgje ÍBldr^aáTal. Esztergom 1891 Bécsey Viktor, Kéhijiy kiváló emlék Esztergom vidékérl. Képekkel Badapest
1892; Ax ento^mí 8a. LSrincz-templom maradványai. 3
egykorú metsset, 2 helysibii felvétel és 18 részletrajz aatotipiigávaL Eszt^gom 1893; Az Esztergom alatt 1642. táborozó nagy felszabadító sereg. Hadtörténelmi Közlemények és
Századok 189S. évfolyam: Thnry József, Esztergom visszavételéróL Hadtikténelmi közlemények 1892. Továbbá az E.

Tom Krtiaed BBit^gominegye

;

városánál felsorolt irodalom.

Esztergom, rend. tan. város, sz. k. város címmel,
vm. székhelye, a Duna jobbpartján,
az ilyenne
Budapesttl egj-enes irányban B4 km.-nyire, na-

v

gyobbára szlfókkel borított hegj-ek aljában fekA kiterjedt város 1895-ig 4 earmástól köz-

szik.

mely utóbb az érseki káptalanba olvadt s épületeit a törökök ersségnek alakították át. A török uraJom idején törökök és rácok lakták. Van
itt Sz. István kápolna kórházzal, az B.-i legnagyobb szálloda (Fürd), káptalanház s keservízforrás, meljTiek azonban jelentsége nincs.
E.-Szent^yörgymezö (most IV. ker.), az E.-i vár-

É.-ra a Duna mentén épüit, de K. felé a
pilismaróti útig terjed. Plébánia-temploma az si
templom helyén 1785. épült Draveczky Ferenc E.-i
kanonok áldozatkészségébl. Itt van az érseki árva-

hegytl

;

ház (Simor által 1890. építve), nyilvános elemi iskolával, a Vöröskereszt kórház a községtl É.-ra
az 1848—49. elhunyt 604 honvéd közös temetje
van, melyben Bátori Schulz Bódog dandámok
(megh. 1885) sírja is van. K.-re a Szt. Jánoskúti
kápolna áll (1814). Szentgyörgjmez lakói leginkább bortermelk van itt téglagyár is.
E.-Viziváros (Érseki Víziváros, most III. ker.),
az E.-i Várhegyet (156 m.) s alját foglalja el, Szentgyörgymez és Szenttamás közé ékelve közvetlenül a Duna parsán épült hozzátartozik a Vízivárosi sziget is,melyrl a Cathry által épített közúti
Mária Valéria-híd a Duna balpartjára (Párkányra)
vezet. Központját a Várhegy képezi, melynek
tetején a remek fdszékesegyhá2(b(mlika)emelkQdik.Ez a római Szt. Péter templom mintájára olasz
stílusban épített egyház Magj'arország iegnagj'obb temploma s fekvésénél fogva a világ egyik
;

;

;

;

legszebb eg\'háza. Fhomlokzatával K.-re néz,
tehát a Dunától elfordul. Altemplom 107 m.
hosszú, szélessége a középen 48, a dunai oldalon
^STm.. giagassága a kupola keresztjéig 100 m., a
kálpldaltorony 57 m- magas. A kupolát 24 oszlop

melyek 19 m. magasak ezek között 12
ablakon át ömük be a világosság. A fhomlokzatot 8 óriási korinthusi oszlopon nyugvó elcsarnok díszíti, az elcsarnok fülkéiben Széchy
Dénes prímás és Hunyady János (a régi ftemplom építi 1453.), továbbá Nagy Lajos és Telegdi
Csanád szobrai vannak, amazok Hutterer bécsi
szobrásztól, emezek Kiss Györgytl. A templom
belsejének alapszínét szürke márvány adja, fehér
és arany dekorációval, vörös márvány szegélydísszel. Egyetlen hajójában balra van a gyönyör
Bakócz-kápohaa, l07-ból való renaissance épület,
melyet 1824. a fszékesegyházba beépítettek;
jobbra a Szt. István kápolna, Ambrus fherceg ós
prímás síremlékékével Canovától (1809). A kupola
bels magassága 70 m., szélessége 35 m., a bels
tartja,

Esztergom régi pecsétje.

igazgatósilag független községre oszlott, ú. m. E.
túrosra, E.-Szenttamás, E.- Víziváros és E.-Szent(fyörg\/mez nagyközségekre. Az egyesitett város
összesen 2130 házból áll s jelenleg (igio) 17,881
lakóval bir.
A régi E. város (most I. ker.) a várhegytl D.-re
szabályosan épült, csinos utcákból áll,
terül el
melyek a város É.-i csúcsától D. felé legjezó
módra ágaznak szét. A közigazgatási s kulturális
épületek legnagj'obb része (az egyházi épületeken
Mvül, melyek tülnyomólag a Vízivárosban vannak) itt van. Legélénkebb tere a csinos Széchenjitér, melyen a bárok ízlésben épült városháza (hajdan Vak Bottj-án kastélya), a takarékpénztár, az
iparbank épülete van. A Városháza elótt áll a Szt.
Háromság szép szobra Kiss Györgytói (1900). A
vároeháza mögött a megyeház, odább a Deák Perenc-utcában a plébániatemplom, a Bott>'án Jánosutcában a bencések háza és a szt. Ferencrendiek
temploma és zárdája (1700) áll. Nevezetesebb épületek még a Kossuth Lajos-utcában a Báránykaseámya, a rác (gör.-kel.) templom (1711), a
Német-utcában a ref. templom, a Petfi-utcában a
Temetökaszámya (a kat. és izr. temet mellett), a
;

Fapát-utcában a fgimnázium (1880); végre a
Dorogi-áton a Rndnay prímástól épített Szt Anna
templom fkerek templom) és apácazárda (1872).
A régi E.-Szentiamás (most II. ker.) E. városától É.-ra terül el hajdan itt prépostság állott fenn.
;

;

óriási

díszítést Lippert József tervei szerint Detoma
olasz mester végeztette (1886). A kereszthajó két
végében vannak Grigoletti szép oltárképei ; a kupo& alatt két oldalt van Pázmány Péter és Simor
János szobra (amaz Della Vedova. ez Stróbl Alajos
müve). A szentély f&oltára Bonani Péter remekmve, carrarai márványból, 4 magyar szent szobrával ; a foltár fölött van Grigoletti óriási (13 m.
magas) oltárképe (Mária menyberaenetele, Tizian

nyomán). A kóruson van a hatalmas orgona. A
kriptában a prímások sírkövei vannak, köztük
Széchy Dénesé (1465) és Vitéz Jánosé (1472). A fszékesegyház kincstárának legnevezetesebb kincse
Mátyás király kálváriája, a firenzei öts'ösmüvészet
egyik remeke. A fszékesegjház az 1543. elpusztult
magyar ftemplom helyén 1822—56. épült

r^

—
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Rudnay, Ko- Simor 1878-Lki római útja alkahnával több mint
40,000 líráért vásárolt, képviselve vannak benne
Giotto, Ghirlandajo, Pinturicchio.Botticelli, Guido

pácsy és Scitovszliy érsekek alatt az impozáns oszlopcsarnokot Simor János építtette, ki a templom
belsejét is fényesen dekoráltatta (1886). A bazilika
eltti tágas tér két oldalát a kanonokok épületeinek hosszú sora szegi be s az északi oldalon
az érseki papnevel díszes s nagy épülete (1865)
emelkedik. A várhegynek a Dmia felé néz meredek szélén a régi várnak csekély maradványai
vannak még. Itt a déli bástyafalban elrejtve van
a román stíl Szt. István kápolna, mely állítólag
Szt. István születése helyén épült a XI. vagy XII.
§z.-ban Simor János 1874. pompásan restaurál;

—

;

Reni, CriveUi,Carracci,Carlo Dolce, Pálma Vecchio.
Cimabue, Sarto, Palmezaro, Seghers, Deger, Ittenbach, Blaas, Phrich, Markó, Ligeti, Litzen-

mayer, Molnár, Paczka stb. A képtár kiegészít
része a metszetek és kézirajzok tára, mely külön
nagy teremben van elhelyezve s 10,000 drbot
számlál, közte Di-er, Rembrandt, Marc Antonio
ciklus-képei, Leyden és Cranach, Van Eyck, Van
Dyck, Wohlgemuth és Morghen képei legértékesebbek. A Szt. Margitkép XV. sz.-beli unikum.
A régiségtárban prehisztorikus római és magyar
régiségeken kívül figyelmet érdemel a keresztény
múzeum, melyet Simor 1884. a híres Schnütpenféle

gyjteménybl Köhibl

a

szerzett be.

ritka-

ságok múzeumában kitnik Hardy Bernát köhii
kanonok híres viaszdombormü-gyüjteménye, mely
oly

nagy számmal (50 drb)

sehol sincs képviselve.

A pénz- és éremgyüjtemény magyar, római, görög
és külföldi pénzekben és emlékérmekben 3000
drbot számlál. A primási palota mellett van a
plébániatemplom, közelében az apácazárda és
templom és az érseki tanítóképz. Nem messze
van a fszékesegyházi könyvtár (1666), 70,000
kötettel.

E. a magyar katolikus egyház középpontja;
széke az E.-i érseknek, Magyarország hercegprímásának, az érseki fszentszóknek, a fkáptalannak, az egyházi ftörvényszéknek, az E.-i egyháztartomány- és egyházmegyének. Egyéb egyházi s iskolai intézményei a papnevel, az érseki
tanítóképz-intézet, az érseki fels nönevelö-intézet, a fszékesegyházi plébánia és zenekar, a
primási kórház stb.
Politikai tekintetben B. ma a vármegye hatóságának, azE.-i járás szolgabírói hivatalának, az adófelügyelségnek, Mr. tanfelgyelségnek, telekkönyvi hatósággal felruházott járásbíróságnak, államépítészeti hivatalnak, a 26. hadkiegészít kor.nek, csendrszámy- és szakaszparancsnokságnak
széke. Van pénzügyi gazg. számvívi kirendeltsége,

Máv. osztálymémöksége, m.

A hegy alatt a Duna közvetlen közelében a
vas- és rézöntgyár van, ettl D.-re az 1882. épült
primási palota áll, melyben gazdag múzeum (képes metszettár, könyvtár, régiségtár és ritkaságok
tára) van elhelyezve. A könyvtár vasszerkezet
teremben van elhelyezve és 40,000 kötetet, sok
primási
kéziratot és inkunábulomot tartalmaz.
képtárban, mely nem rendszeres gyjtés eredménye, számottev a különböz elágazású ó-német
iskolabeli müvek gyjteménye, mely kevés kivétellel hazánkban talált, tehát belföldi mveket
tartalmaz, talán hazai mesterektl, kik külföldön
tanultak. Legérdekesebb darabja a garamszentbenedeki bencés apátságból való nagy passió-kép.
tatta.

A

Nevezetes a

Bertiiielli-féle

gyjtemény, melyet

k.

erdgondnoksága,

munkásbíztosító pénztára, adóhivatala, pónzügyrbiztossága, közjegyzsége, áUami állatorvosa,
vasúti állomása, gözhajóállomása, csavargzösközlekedése a m. kír. államvasutak Garamkövesd
melletti külön megállójához, posta- ós táviróhivatala, telefonállomása. Iskolái közül a kat. fgimnázium, melyet Széchenyi György primás alapított 1687., elször a jezsuiták kezén volt, 1704
—14. szünetelt, 1809 óta a bencések vezetése alatt
az érseki tanítóáll s 1852 óta nyolcosztályú
képzintézetet Vaszary Kolos újjászervezte s az
B.-í, nagyszombati és budapesti katolikus képzket központi preparandiává egyesítette van továbbá papnevelintézet (1566), hittani intézet
(1239),kat.fgímnázium,városífreáliskola(1857),
Szt. Vince leányai vezetése alatt álló óvónképzintézet (1893), polgári leányiskola, zene- és énekiskola, keresk. iskpla, ipariskola stb. ehhez járul a
Szt. Vince leányai vezetése alatt áUó nzárda, elemi
iskolával és két óvóval. A közmveldést számos
egyesület is terjeszti, köztk a dal- és zenekedvelk egylete, a zenei kör, a gazdasági egyesület, a
;

;

;

Esztergom-füzitöi

h. é.

—

vasút

«primásainak» tartani magukat. Az B. területe az

városi és megyei tzoltó-egylet, a turista-egyesüa borászati egylet, a honvédegyesület, a polgári lövészegyesület, a kaszinó, a katolikus kör,
a polgári olvasókör, 2 jótékony egj'let, a betegápoló egyesület stb. Van továbbá városi közkórház és aggok menedéke, Vöröskereszt-egylet.

els sz.-okban az ország nagy

let,

E.-ban 6 újság jelenik meg, van 3 könyvnyomdája,
takarékpénztár, keresk. és iparbank, hitelszövetkezet, ipartestiilet.
E. lakóinak száma 1857-ben 11,215 volt, 1880ban 14,944, 1890-ben 16,749, 1900-ban 17,909 és
lakosok közt volt (i9oo) 16,654
1910-ben 17,881.
magyar, 808 német ós 312 tót felekezetre nézve

A

;

16.337 róm. kai, 161 evang., 415 ref. és 941
izr. Lakói mezgazdasággal és szllómíveléssel,
pálinkaégetéssel, br-, flanell- ós szücsárúk készítésével foglalkoznak s gabonával és fával élénk
kereskedést znek. Van itt 2 tégla- és fedélcserépgyár, szeszgyár és finomító, gépgyár, vas- és ércönt, meggyfabolgyár és szappangyár. E. kitn
szlliból a filloxera 900 ha.-t pusztított el most
amerikai szUót ültetnek homokos területen. Az
E.-i bor igen jó nev. E. házainak száma 2130;
határa 6641 ha. Történetét 1. Esztergom vármegye.
;

Irodalom. E. vármegye, Magyarország vármegyéi és Tarosai, Budapest é. n. ; Dr. Körösy László, E., E. 1887
FiUirer durch Gran und ümgebung, Woerl's Reisehandbticher
1893; Dr. Körösy László, E. tájszépségei, Turisták Lapja
Knauz Nándor, Monumenta
1890., 169—175. és 206—217
ecclesiae Strigoniensis. 1874 Dankó József, .\a E.-i fegyház kincstára 79 mtárgyának fényképei. 1880; Horváth
Mihály, Az els E.-i érsek. Századok 1868, 1. 1.; Knanz
ííándor, Az E.-i rövid krónika. Századok 1875, 623. 1.; Az
K.-i fökáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tiára. Pest 1871
Dankó József dr., Monnmentom Quinquag. Sacerd. Em. D. J.
Card. Simor, 1886 Simor-könyvtár, Magyar Sión 1887, 641—
657; Snjánszky Antal, Catalogus Bibliothecae Joannis Card.
8imor principis primatis regni Hungáriáé etc. 1887, 8r., 1590
ha.^b. Zádorí, Az E.-i érs. képtár leírása. M. 8ion 1885 évf.
317, 673, 758, 844; Maszlaghy P., Hardy B. Q. müvei az E..érs. "képtárban. 1876
M. Sión 528 Maszlaghy Ferenc, Az E.-i
hprímási képtárban lev müvek jegyzéke, E. 1891, 8r. 147.
L Czobor Béla dr., Keresztény mazeam E.-ban, 1884 ; Pulszky
Ferenc, Simor primás múzeuma. Pesti Napló 1877 dec. ; Egy
:

;

;

;

;

;

;

XV.

hártya-kodex Simor gyjteményében, Egyhmüv.
János aranymiséjére,
1. ; Emlékkönj'v Simor
Vojnics Döme, Az E.-i káptalani iskola és gimnizium
története, E. 1897 ; Az E.-i régészeti és történelmi társulat
évkönyvei ; Dankó, Der Domschatz von Gran, Leipzig 1880
Bock P., Der Scbatz der Metropolitankirche zn Gran, Jahrb.
d. k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung
der Bauienkmale, III. k., Wien 1859; 8zánt<5ffy Antal, A
Bakács-kápolna E.-ban, Magy. Sión 1867. évf. 503, 620—
674; Czobor Béla, Trésor de l'église métropolitaine d. E.,
1881 livr. 1—5 ; Pulszky Károly, Aa E.-i fóegyház kincstára,
Arch. Ért. XIV. k. 1880—81; Dvihally Géza, E., város,
sz.-i

Iiapok 1884, 310.

1886

;

;

történeti és jelenkori ismertetés, E. 1912.

Esztergom-fziti

h. é. vasút,

Esztergomi értekezlet
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részét foglalta

ma-

gában. Kiterjedt Esztergom, Nyitra, Turócz, Árva,
Nógrád, Gömör, Liptó, Hont, Bars, Komárom, Zólyom, Szepes,Toma vmegyékre és a kunok földjére
a Tisza partjain. (Ezekbl 1776. kihasíttatott a
beszterczebányai, rozsnyói és szepesi püspökség.)
A plébániák száma a régi idkben, Pázmány Péter
összeállítása szerint, meghaladta az ezret. De a
török hódítás, a protestantizmus terjedése és a
belháborúk idejében ez a szám tetemesen megfogyott. A XVn. sz. elején alig 100 plébános mködött a nagy megyében. Pázmány buzgalma lényegesen javított a helyzeten. Jelenleg a megye 3
érseki helynökségre az esztergomi-, budapestiés nagyszombatira (a budapesti állandóan betöltetlen és Esztergomból kormányozzák), nyolc f6esperességre, 47 alesporességre van felosztva. A
plébániák száma 480, a megyében
papoké 820, az ös-szes egyházi személyeké (apácák,
növ. papok) 3934, a híveké 1.523,373. Az érsekek
székhelye 1543-ig Esztergom volt; midn e város
a törökök hatalmába került, Nagyszombatba vonultak, hol 1820-ig tartózkodtak, amidn ismét
Esztergomba tértek vissza. Eddig 72 érsek ült a
primási széken. Vaszary Kolos a 73-ik.
Az esztergomi érsek különös eljogai
1. Magyarországnak prímása, mely méltóság
1279. kapcsoltatott össze az B.-gel. Ily minségben Magyarországban és kapcsolt részeiben a püspöki megyéket meglátogathatja, a klastromok és
szerzetrendek felett (a pannonhalmi fapátság kivét lével) bizonyos hatósági jogokkal brr, s nemzeti zsinatot tarthat; 2. a római szentszéknek
született követe, mint ilyen eltt, követségének határai között az egyenes kereszt vitetik
a primaciális szék pedig mint követség nem a
bécsi nuncius útján, hanem közvetlenül érintkezik
Rómával 3. 1715 óta a római szent birodalom
hercege, miért is hercegprímásnak címeztetik;
4. az országnak f- és titkoskancelláiga (Summus
et Secretarius Cancellarius regius) 5. azeltt a
kir. hétszemélyes fciblának egyik ítéíöbirája s a m.
kir. helytartótanácsnak is tanácsosa volt 6. Esz:

mköd

;

;

;

tergom vmegyének örökös fispánja 7. régebben
mint a pénzveröházak ffelügyelje (supremus
pisetarius) a pénzverés ügyére felügyelt, utóbb
ezen a címen bizonyos jövedelmeket húzott;
8. a Szent István rendnek prelátusa, és a királyi
udvarnak, midn Magyarországban tartózkodik,
;

Budapest- plébánosa

9. az ország állandó gyakorlata szeaz ország nádorával együtt a király koronáEsztergomi apátság (a b. Szzrl címezve, zója. s részt vesz a királyné koronázásában ; 10.
Abbatia B. M. V. de Campo Strig). Alapítási évét egyháznemesi székeiben (sedes praediales) egy1269-re teszik. Története teljesen ismeretlen
háznemesi javak adományozása által egyházneceak egy, az 1326. határjárásról szóló okiratban meseket (predíalistákat) alkothatott 1 1. a bíróság
találjuk említését. Címét királyaink a XVII. sz. eltt az esküt nem tartozott személyesen letenni,
^ta adományozzák. Jelenlegi birtokosa Nóvák hanem azt tisztje által tehette.
István budapest-erzsébetvárosi plébános.
Esztergomi értekezlet (1860 dec. 17.). Az
Esztergomi érsekség. Alapította Szt. Istviín októberi diploma kibocsátása után az uralkodó
király, midn országát püspökségekre osztván, megbizásáWl Vay báró kancellár a hatvanas évek
ezek fölé egy érsekséget helyezett, fejéül, köz- magyar közéletének kitnbb férflait Scitovszky
pontjául a magyar egyháznak, s ennek székhe- bíbomok-priinás elnöklete alatt egy tanácskozásra
lyéül Esztergomot jelölé ki. Habár késbb több hívta össze, amelynek az volt a feladata, hogy a
érsekség alakult, az esztergomi érsekek soha sem megejtend országgylési választások módozatait
szntek meg az összes magyar egyház fejeinek megtárgyalja. Az értekezleten Deák Ferenc kivé-

esztergom-füzitöi h.

é. vcutút.

1.

;

rint,

;

Esztersromi káptalan

telével a kornak csaknem minden szerepvivö
alakja megjelent, összesen hetvenhatan. A felszólalók mindegyike, az ókonzervativek és liberálisok egyaránt hangsúlyozták, hogy a kiegyezés alapja csakis az 18i8-iki törvények lehetnek. Az értekezlet bár nem volt nyilvános, a
primás mégis gondoskodott gyorsírókról. A megbeszélések anyagát utóbb nyomtatásban is közzétették. V. ö. Kónyi, Deák beszédei, II. (Budapest

•

—
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EszterhciJ

török uralom alatt pusztult el.V.
kat.

egyház története

II.

;

Bupp

Bálics, A róm.
Jakab, Magyar-

ö.

ország helyrajzi története.

Esztergomi keresztes lovagok. Esztergom
környékén több lovagrendnek konventje volt. A
Lázárlovagok (Fratres ordinis S. Lazari Hierosolymitani) rendiázáról már Szt. István korában
említés esik. A templariusoknak is volt itt kolostoruk. A Szt. János lovagok konventje a XII. sz.
közepe táján alakult és mint hiteles hely nagy
1886).
Esztergomi káptalan,Szt. István alapítása, aki szerepet vitt az ország történetében. II. Bndr©
az érsekséggel egyidöben a bencéseknek rendezte aranybullájának kilenc példányából egyet e konbe és gondoskodott a kanonokok szerény megélhe- vent levéltárában helyeztek el. A konventet a tatésérl. Az els névszerint való említés azonban tárok feldúlták, de utóbb ismét felvirágzott és csak
csak 1103. esik az esztergomi prépostról, 1143. egy a rendi fegyelem lazulása folytán a XVI. sz. eleesztergomi kanonokról; a XI. és XII. sz.folyamán jén pusztult el. V. ö. Festy Frigyes, A templáaz E. tagjai közösen egy monostorban éltek. Szegé- riusok Magyarországon; Bálics Lajos, A róm,
nyes ellátásukról tanúskodik, hogy Martyrius ér- kat. egyház története II.
sek 1156. hetven falu tizedét engedte át nekik,
Esztergomi kolostorok. A legrégibb E., mehogy e jövedelem árán estebédet szerezhessenek. lyekrl tudomásunk van, az esztergomi LázárIII. Béla, Imre s a késbbi királyok, valamint pél- lovagok és a különféle esztergomi keresztes lodájukat követve egyházi és világi urak egymás- vagok konventjei. A dominikánusok a XIII.
elején,
az ágostonrendiek a
XHI. sz.
sal vetélkedtek a káptalan iránt való bkezség- sz.
ben s ezzel megvetették jólétének alapját. A tatár- második felében alapítottak Esztergomban kojárás idején az E. birtokai is nagyrészt elpusztultak, de tagjai, alkalmasint a várban találva menedéket, túlélték a veszedelmet. A királyok és
nagyurak kegye, az érsekek bkezsége és vétel
útján a káptalan birtokai azontúl ismét gyarapod-

A Habsburgok közül

különösen I. Ferdinánd
és Mária Terézia adományoztak újabb birtokokat
a káptalannak. A káptalan a legrégibb idktl hiteles hely volt. A káptalan tagjai a vele kapcsolatos iskolában tanítottak. Budai János kanonok
alapítása, a «Collegium Christi» szegénysorsú ifjak nevelésére volt hivatva. Az intézet kiváltságai közé tartozott, hogy növendékei közül nevezte
ki az érsek a barsi föesperest. A török hódoltság
idején az B. 1543 óta Nagyszombatban székelt és
csak 1821. tért vis-sza Esztergomba. Javadalmainak száma 24, de négy rendszerint betöltetlen s
jövedelmeik a folyó költségek fedezésére fordíttatnak. Az B. kanonokjai Mária Terézia óta vörösszalagon koronás keresztet hordanak Szt. Adalbert
képével, 1857 óta pedig eljogot élveznek, melybl kifolyólag bizonyos ünnepeken Cappa maiort,
hermelines vörös selyem öltönyt hordanak. 1900
óta a káptalan tagjai a pápai prelátusok és apostoli fjegyzk címét viselik és eljogait élvezik.
1847 óta a király nyolc címzetes esztergomi kanonokot is szokott kinevezni. V. ö. Jemey, Káptalanok és konventek tört. Tört. Társ. II. (1893) Esztergom vármegye kötetét a Magyarország Vármegyéi és Városai cím monográfia-vállalatnak
{214 s köv.). A fegyházmegyei káptalan mellett
tak.

;

Esztergomban még több társaskáptalan
állott.

A

ságának

is fönnprépostés káptalanjának alapítója ismeretlen,

Szt.

György vértanú zöldmezei

de 1230. már fennállott. A káptalan a török idkben pusztult el, a prépostság címét a székesegyházi fesperes viseli. Ugyancsak a XVI. sz. els
felében enyészett el a Szt. István els vértanúról
nevezett káptalan prépostságának címét rendszerint egy esztergomi kanonok viseli. A Szt.
Tamás vértanúról nevezett hegyfoki prépostság
és káptalan a XIII. sz. elején már fennállott ós a
;

lostort.

A

ferencrendiek a tatárjárás után tele-

és itt mködtek
töröktl felszabadított városba 1683.
1543-ig.
is visszatértek. A pálosok csak rövidesen te-

pedtek

meg Esztergomban

A

k

lepedtek le

itt,

a jezsuitáknak 1687-tl a rend

el-

törléséig, 1773-ig volt itt kolostoruk, mely azóta
átalakítva a prímások palotája, templomuk pedig

plébánia- templom. 1809 óta az esztergomi gimnázium vezetését a bencések vették át. Apácazárdais volt Esztergomban a régi idökben,mely a XVI.
sz. elejéig fennállott. 18í55 óta a Szt. Vincérl

nevezett apácáknak van rendházuk. V. ö. Rupp
J., Magyarország helyrajzi története I.
Knauz,
Paulai Szt. Vince leányai.
Esztergomi papnevel-intézet, a fkáptalani
iskolával kapcsolatosan már a legrégibb idktl
fennállott. A trienti zsinat határozatainak értelmében Oláh Miklós esztergomi érsek székhelyé*
;

Nagyszombaton szemináriumot alapított s ezzel
megvetette alapját hazánk jelenleg fennálló papnevel intézetének. 1567-ben a széplaki apátság
jövedelmeit fordították fenntartására. Bocskai é»
Bethlen korában megsznt, de Forgách Ferenc s;
PázmányPéter helyreállították és anyagi fenntartásáról gondoskodtak. Szelepcsényi György 1678.
egy másik papnevelt, a Seminarium Marianumot
alapította s azt a jezsuiták vezetésére bizta. Rudnay Sándor (l. o.) 1820. az érsekség és káptalan
székhelyének Esztergomba való visszahelyezésével a két papnevelnek áthelyezését is tervbe'
vette. Az áthelyezés és az Oláh és Szelepcsényi
alapította intézetek egyesítése 1865. fejezdött be.
Esztergomvidéki borok. A Duna mentében
fekv hegyeken igen jó bor terem, fbb fehér szöllk a gohér, mézes fehér, sárfehér, dinka, ezerjó
stb., fekete szllk: kadarka, oportóstb., nevezetesebbek a nyergesújfalui, piszkei, süttöi, lábatlan!
s esztergomi (szamárhegyi) borok. E borok nagyon hasonlítanak a neszmélyihez, s minthogy a.
szllk annak tszomszédságában is vannak, a
neszmélyi borvidékhez tartoznak.
Eszterhaj, 1. Eszterliéjj.
:

—
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Eszterháza, kisk. Sopron vmegye kapuvári köréhez van kötve, nem azonos az érzéki kelle769 magyar és német lakossal, 1890. messel, mely az E.-i benyomásoknak inkább csak
alapított nádgyékénygyárral, vaáúti állomással alapjául szolgál.
Az E. hosszú ideig a fogalmak logikai megha(a gyór— soproni és a Fertvidéki vasút csomópontja), posta- és táviróliivatallal, telefonállomás- tározását tartotta ffeladatának és elvont gondosal. A község mellett emelked óriási kastélyt latkörökben mozogván, alig méltatta figyelmére
herceg Esterházy Miklós József 1764—66. épít- a szép jelenségek világát s az élvez egyén sajátette a sarródi vadászkastély helyén s páratlan tos lelki állapotát A modem B., bár a metafifénnyel rendezte be, úgy hogy világhírvé vált. zikai spekuláció ma sem szünetel, kevesebbet
A kastélyhoz mindenfell fasorok visznek s hozzá foglalkozik a fenti kérdésekkel, hanem mindenekmelléképületek s a nyári s téli kert csatlakoznak. eltt két bonyolult folyamatot, I. az E.-i élvezés
A kastély maga 103 m. hosszú, szárnyai 48 m. és H. a mvészi alkotó munka lelki folyamafát
szélesek s 24 m. hosszúak benne 126 pazarul akarja megérteni. Az els probléma megoldására
berendezett szoba, számos nagy terem, kápolna, irányriló kutatás ismét különböz utakon járhat.
könyv- és képtár volt a nagytermet 84 oszlop a) Vizsgálhatja, hogy milyenek azok a tárgyak,
tartja s alabástrom-faragványok, függ virágok, vagy dolgok, melyeket szépeknek mondunk és
díszes mennyezet ékíti. Az E.-i kastély híre a miféle közös ismertetjegyek tnnek rajtuk
XVIII. sz.-ban az egész földrészen elterjedt; a szembe. Ezek a kérdések a szépnek ú. n. objektív
Haydn vezetése (1760 90) alatt álló színház a tulajdonságait, az E.-i hatásnak a tárgyakban
mvészeti élet egyik legjelentékenyebb tényezje rejl föltételeit érintik, b) Inkább a lélektani vizsvolt s eladásaira az uralkodók is lejöttek Bécsbl. gálódás körében maradhat s a szép szubjektív
Esterházy Miklós halálával (1790) az E.-i kastély oldalát nyomozhatja. Ekkor a szép hatását mafénykora is letnt híres képtára (a késbbi Or- gát figyeli meg és elemzi természetének mivolszágos képtár) Bécsbe, könj'v- és kincstára Kis- tát, jellemz sajátságait, fiziológiai és biológiai
martonba és Pottendorfba került, a hercegek a feltételeit igyekszik megállapítani. A másodikat,
kastélyt odahagj-ták, a hajdan gyönyör park és a mvészi alkotás problémáját illetleg a mvéa nagy vadaskert mintegy száz évig teljesen el szeti ösztön természetét, lelki feltételeit, a mvévolt hanyagolva. Hg. Esterházy Miklós a múlt szetek eredetét, egymáshoz való viszonyát, felszázad végén teljesen helyre állíttatta a nagyszer osztását kell az E.-nak tisztáznia. E kérdések egy
kastélyt, melyben azóta elszeretettel tartózkodik. része szintén lélektani, a másik történeti (fejlA parkten szétszórt kisebb épületek és csarno- déstani), míg egy harmadik rész a fogalmi fejtekok, valamint a híres színház azonban teljesen getés terére nyúlik át.
elpusztultak. E.-tól hosszú töltésen vezet a \Tn.-i
Az E. m,ódszere a tudomány fejldésének küút a Hanságon át Pomogyra, Mosón vármegyébe. lönböz fokain más és más lett. Sokáig a dedukció,
az egyoldalú puszta gondolati munka uralkodott
Eszterházy, 1. Esterházy.
Eszterhéjj v. eszterhaj, a falszinétöl többé-ke- benne, a fogalmak logikai tisztázása s levezetése,
vésbbé kiugró eresznek alsó része, alsó íeltilete, egymáshoz való viszonyának keresése volt a f,
mely többnyire héjazva, bedeszkázva van.
késbb a szép jelenségek, pl. mvészi alkotások
EJszter szerzje, báró Jósika Miklós (L o.) írói összehasonlító, elemz és eredtet vizsgálata s
j.-ban, (1910)

:

:

—

;

;

ezzel az induktív s genetikai eljárás lépett ennek
Esztétika. Aisthézis a görögben az érzéki ész- a helyére. A mióta lélektani tudománnyá lett, az
revételt jelentette. Ebbl alkotta Baumgarten E. a lélektantól kölcsönzi módszerét tapasztalati,
(17.iO) az E. szót egy tudomány számára, mely st fiziológiai jelleget igyekezett felvenni s a
az érzékeinknek tetszt (a szépet) ülozóflailag kísérletet is alkalmazta. Manapság nem annyira
magyarázza. Más elnevezései izléstan, a szépm- rendszereket épít mint inkább részletkutatásokra
vészetek és tudományok elmélete v. filozófiája, bomlik szét s a lélektani elvek sokaságát deríti
nálunk szépmútan, széptudomány, szépészet, szép- fel. Egy id óta mind srbben megszólal a kétan. Kivált Kant óta az E. név használata álta- tely arra nézve, hogy a lélektan elvezethet-e az
lánossá lett Németországban és lassanként eimek E.-i probléma megoldásához.
az országnak határain túl is.
Mindezekrl tájékozást nyújt a következ törAz E. a szépet s ellentétét a rútat, valamint a téneti vázlat.
szép változatait a bájost, fenségest, nevetségest,
Az ókori, még rendszertelen elméletek a széptragikust stb., tehát a tetszés és visszatetszés bi- nek a kalokagathia (szépség és jóság) szóban is
zonyos körét tudományosan fejtegeti. Melyek az kifejezett erkölcsi vonatkozását domborítják ki.
e körhöz tartozó dolgok jellemzetes sajátságai ? Plató az E.-i idealizmus els határozott kifejezje.
Noha már itt az E. körülhatárolásánál is vannak Szerinte a szép az idea miatt szép, mely benne
elágazó vélemények, az általános felfogás mégis tükrözdik. Aristoteles az elvont idea helyébe a
azt vallja, hogy az R-i gyönyör 1. közvetlen, azaz dolgok sajátos faji jellegét teszi, mely bels törnem' függ fogalmi megismeréstl és értelmi belá- vényszeriiséggel hozza el a létezket, még pedig
tástól 2. ebbl kifolyólag nem tekint a tárgy, v. annál tkéletesebben, minél jobban tudott érvédolog jóságára, hasznosságára, rendeltetésére s nyesülni az anyag ellenállásával szemben. Plotiaz esetleges következményekre. Nem is hozza moz- nosnál az alaklt idea, az ész, a középkori elmélegásba cselekvésünket, akaratunkat, hanem tiszta tekben a keresztény istenfogalom a szép forrása.
szemlélet (kontempláció), melynek célja önmagá- Az ókori mvészet bölcseletének közponQában a
ban van 3. bár megjelenésében az érzékekhez mimézis (utánzás) fogalma áll. Csak abban van
és pedig kiválóan a két felsbb érzék mködééi a szerzk közt véleménykülönbség, hogy a

álneve.

:

:

;

;
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vész a valóságot (Plató), a maga tökéletes mivoltában soha meg nem jelen faji jelleget (Aristoteles), vagy a föfogalmakat (Plotinos) utánozza-e.
Ettl függ a mvészet becsérl alkotott nézetük is.
Az újkori B. a franciáknál és angoloknál indul
meg (Shaftesbury 1711, Crousazl712, Dubosl719,
Huteheson 1720) s lényegében lélektani fordulatot
nyert. Batteux az utánzáselméletet újította fel,
Gerard az izlés és lángész törvényeit kereste,
Reid a közérzék alapján szólt a szép feltóteleirl.
Bürke az B.-i határokat élettanilag magyarázza,
•Home a képzettársítás E.-i fontosságát is méltányolja. Az enciklopédisták közül Voltaire, Diderot

Esztétika

súlyozza Souriau a mozgás B.-járól szóló szép
munkájában, Couturat a szobrászatra vonatkozólag, általában pedig

Wilson, Veron, Sully, B. Croce.
E.-i érzések sajátos természetét keresi Biese,
Witasek, Wundt, Ribot, Sully, James, Marshall,
Sergi. Groos szerint a abels utánzás », K. Lange
szerint a «tudatos önámítása az B.-i élvezés lényege. A szép szuggesztív erejét vizsgálja Souriau, Lehmann stb.' Mások (Dumas, Sliields, Póré,
Binet és Courtier) a fiziológiai hatásokat nyomozzák.
lélektani laboratóriumokban folyton folyó
vizsgálatok az E. sok részletkérdésére próbáhiak
világosságot vetni.

Az

A

A

lélektani,

lényegében leíró B. mellett, egy

és Rousseau lépett az E. terére.

másik irány abban

Leibniz-Wolf ülozóílája alapján a megismerés
fajait elkülönítvén, az értelem világos felfogását
szembehelyezte az érzéki « zavarosa képzetekkel
s az utóbbiak törvénykönyve gyanánt az E.-t
jelölte meg. Az ú. n. népszersítk a szép szubjektív oldalát az érzés bizonyos sajátosságában,
objektív feltételét pedig a «tökóletesség»-ben látták, vagy az «egység a különféleségben* formula
által hitték elintézhetnek. A kor kiváló mböl-

E. értéktudomány, mint az etika, bár értékei
különbözk. (J. Cohn, Volkelt, Meinong, Tufts.)
Nálunk Böhm Károly állította párhuzamba az E.-i

látja feladatát, hogy törvényeEz alatt Németországon az E. helyet nyert a kei állítson fel. A szép e felfogás szerint úgy,
tudományok rendszerében. Baumgarten (1750) a mint a jó és hasznos, valami értéket fejez ki. Az

Winckelmann és Lessing.
Kant alapvet mvében (Kritik der

cselöi

Urteilskraft 1790) a szépet élesen elválasztja a kellemestl, hasznostól és jótól, melyek érdekeket elégítenek ki s vágyakat keltenek, míg a szép közvetlen hatású, érdek nélkül való tiszta szemlélet.
Az E.-i ítélet szerinte voltaképen nem is mond a
tárgyról semmit, hanem csak az alany állapotáról

Kant tanítványa Schiller, ellenfele Herder.
német filozófusok most a szép tartalmi oldalát
nyomozzák s az EA idealizmus nagy rendszereit

értesít.

A

teremtik

meg

(Schelling, Hegel, Vischer,

Scho-

penhauer stb.), majd a formaUzmus-ra, tértek át
(Herbart, Zimmermann). Elbbiek a szépben az
ideának az anyagon való átsugárzását látták, az
utóbbiak csupa arányokat, tórviszonyokat

talál-

tak. Mindezekkel a spekuláció szédít meredekségeit járó elméletekkel szemben Fechner (1876)

a tapasztalás alapjára helyezkedik s a kísérleti
módszert is alkalmazza. Pl. az aranymetszet s
más arányok B.-i értékét lehetleg sok kísérleti

egyén kijelentésébl törekedett

megállapítani.
okait nyomozva
az B.-i elveknek egész sorát tárta fel. Ezek közt
különösen fontos a direkt ós az asszociatív tényez. Ami közvetlenül hat, az elbbinek, amit

Ugyan a tetszés és visszatetszés

ehhez hozzágondolunk (kifejezés, jelentós, emlékek), az utóbbinak eredménye.
A Fechner után haladók egy része (Witmer,
Cohn, Neumann, Calkins) a kísérleti E.-t mveli,
mások az B.-i tetszés elemzését hajtják végre s
fleg a szépnek kifejez erejét fejtegetik. A szimbolizmus és az Einfühlung tana azt állítja, hogy
a dolgokba bizonyos megegyezés és hasonlóság
által indíttatva, öntudatlanul saját hangulatain-

kat, gondolatainkat,

tevékenységünk érzését he-

lyezzük bele s ezeket halljuk, érezzük ki bellük.
{Fr. Th. Vischer, Lotze, R. Vischer, Volkelt,
Lipps). Az asszociáció az angol s írancia B.-ban is
nagy szerepet játszik. A szép kifejez erejét hang-

értéket a logikaival (igaz) s az erkölcsivel (jó)
(Az ember és világa Ili. Axiológia 1906).
Az E.-i jelleg meghatározásánál Guyau az érzéki kellemes irányában az B. határait rendkívül
kibvíti, mert az alsóbb érzékek (tapintás, ízlés,
szaglás) érzékleteinek is B.-i értéket tulajdonít.
Ebben a tekintetben az B. újabban általán engedett régi

merevségébl.

A mvészi tevékenység elemz fejtegetése sokakat foglalkoztat, de a rendkívül bonyolult probléma még távolról sincs tisztába hozva. A lángelme patologikus magyarázatával szemben (Lombroso) kimutatni igyekeznek (Sóailles, Forel),.
hogy a mvészi géniusz nem kóros jelenség. A
mvószlélek vonásai közül a fantázia jelentsége
domborodik ki ersen (Ribot, Paulhan, Dilthey,
Wundt Völkerpsychologie). Schiller és H. Spencer a mvészi alkotás természetét a játék analógiájával magyarázta. Ezt fogadták el Grant AUen,
Groos, Cherbuliez stb., míg Guyau ellentmond
nekik. Hogy a mvész érzelmeit akarja-e kifejezni, vagy célja maga az alkotás, sokat vitatott
kórdós. A Vart pour Tarí-elmélet szerint a
vészetnek önmagán kívül nincs célja. A mvészet öncél. E felfogás ellenesei azonban bizonyos
nagy életérdekek szolgálatába kényszerítik. Ruskin tle az élet megnemesítését várja, Tolsztoj
tiszta népszerséget és mély komolyságot követel tle.
Hogy eredt ós fejldött ki a mvészet ? Ch.
Darwin és Grant AUen az E.-i érzék els nyomait
az állatvilágban találja fel. Groos és K. Lange
ugyanilyen szempontból vizsgálja az állatok s a
primitív ember játékait s mvészetét. Néprajzi
tanulmányokat folytatnak Spencer, Grosse, Wallaschek, Castell, Yrjö Hirn, Letourneau stb. Ismeretes Taine milieu-elmélete, mely a mvészet fejldését a faj, környezet és kor (idpont) hatásából magyarázza. Késbb ezek mellé állították az
egyéniség befolyását, melyet Taine elhanyagolt.
(Egyebeket 1. Mvészet alatt.)
magyarországi E.-i munkásság úttörje
Szerdahelyi György. Latin nyelv Aestheticá-ja
(1788) a német populárfllozóíusok hatását mutatja. Utódai jó ideig a Kant utáni német elmélet
befolyása alatt állanak. Önállóbb Henszlmann I.,
:
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Szontagh G. és Brassai S. Hegelt követi Erdélyi ismét megkezdték, néhány derék ember feladaés Greguss Á. fiatalkori mvében. Késbb tául tzte ki az észtek mveldésének elmozdíGreguss a tényeket vizsgálta s a szépérzéket tását. Úttör volt ezen irányban Stahl 1630-ban,

J.

elemezte. A szép, jó és igaz közt bens összefüggést látott s az utóbbi két fogalomból magyarázta
a szépet, az értelmi és erkölcsi szép körének gondos kifejtésével. Irodalmunk másik kiváló müve

Pékár Károlynak, a korán elhalt jeles írónak
oPositiv E.-jai>, mely jól tájékoztat az E.-i vizsgálódás állásáról a XIX. sz. végén s az E.-i érzések beható fejtegetésével, az érzéklet-hangulat,
a képzetfúzés, valeunint a hozzájuk kapcsolódó
akaratmködések kimutatásával próbál világot
vetni az E.-i folyamatok titokzatos mélyeibe. A
malkotást és mélvezést a szuggesztióra vezeti
%issza. A természeti jelenségek és képek hatalszuggesztiv erejét érzi a mvész s az érzett
hangulatokat szuggerálja a múélveznek.
Jelenleg él legkiválóbb esztétikusaink Beöthy
Zsolt ós Alexander Bernát, a lélektani E. mveli.

mas

:

Beöthy

fmve: A

tragikum

(1895),

Alexander

önállóan megjelent könj'vei: «A mvészet»
és ((Mvészet, a mvészet értékérl, a mvészeti
nevelésrla (1908).
irodalom. Néhány fontos újabb mü címe
Fechner, Vor:

Leipzig 1876 ; Fr. Vischer, Das
Lipps és Volkelt nagy
mvei (Leipzig 1993, Mánchen 1905) még nem teljesek;
Cohn, idlgem. Aestetik, Leipzig 1901
Porena, Clie <x>s' é
il
bello ? Milano 1905
Santayana, The Sense of Beanty,
London 1896 ; Marshali, Aesthetics Principles, Lond. 1895
és Pain, Pleasure and Aestetics stb. Magyarra van fordítva
Cherbaliei és Pilo Mario K.-ja és egyik-másik Darwin, Taine,
Tolsztoi müveibl. A magyar E. két fmftve Greguss A.,
Rendszeres Széptan. Bpest 1888 és Pékár K-, Pozitiv E.,
schnle der Aesthetik,

Schöne

n. die

I.,

II.,

Knnst, Sfattgart 1898

:

:

;

Bpest 1897. Említendk még Baráth F., Babi(5S K., Zsilinszky népszer monkái, továbbá Knn 8., Az E. elvei a pozitivizmus szempontjából Panler Á., A biológiai elv jelentsége az B.-ban, Athenaenm Dénes L., Az B.-i közösség
elve, 1902 ; Székely Gy., Mvészet és erkölcs. 1903 Velics
L., A szép bölcseleti fogálmáról; Zombori, A mvész egyéniségé, 1899 stb. V. ö. a Beöthy- és Alexander-emlékkönyvet és tudományos folyóiratainkat. Legutóbb jelent meg
;

:

;

—

Mitrovics Gyulától Aa E.-i tetszés alapproblémája, 1911.
B.-történeti müvek Zimmermann, 1858; Schasler 1872 ; Bosanqnet. 1892; Knight, 1895. Az ókori müelméletet ismerteti Walter, a németet Lotze, Hartmann. B. Croce müvében
tBstetica, Palermo 1902) az E.-i elméletek tanulságos krit
méltatását találjuk. A jelenlegi mozgalmakról nagyon világoe képet ad a neves német esztétikus, E. Neumann múyecskéje : Aest. der Qegenwart. Leipzig 1908.
Nálunk L
Jánosi, As E. története I— In., Bpest 1899 1901. A magyar
B. történetét 1. Versényinél, Az E. hazánkban, Bpest 1874
és Badnaiaál, E.-i törekvések Magyarországon, Bpest 1889.
:

—

—

Eszteziológia, az érzések v. érzékszervek tana.
Eszteziométer, 1. Tapintás.
Esztezioneurózis (gör. aesthesioyieutvsis), az
érzidegek megbetegedése.
Észt nyelv és irodalom. Az észt nyelv a nagy
urálaltaji nyelvfaj ugor családjához tartozik s a
finn nyelvvel a legszorosabb testvéri viszonyban
van. Az észt nyelvet egész Esztonia, továbbá az
Ösel-sziget lííói és Livland nagy része, összesen
minte^gy 1.000,000 ember beszéli. Három tájszólását különböztetik meg, ú. m. 1. a dorpati vagy
keleti, 2. a revali vagy északi, s 3. a pemaui v.
nyugati tájszólást A dorpati igen sok régiességet megrzött, de a revali a legmveltebb, ebbl
fejldött az észt irodalmi nyelv. A 30 éves háború
elttrl nincsenek az észt népnek nydvenUékei.
Miután 1617. az orosz háború vé^et ért és a béke
feltételei szerint a lengyel hatalom Livlandban
megsznt s az iskolák és egyházak mködésüket
:

midn

a keresztény vallás alapelveit kiadta észt
nyelven, rövid kérdésekbe foglalva. Utána következett Rossinius, ki Luther kátéját fordítá észtre
(Eiga 1632) ezzel egyidejleg jelent meg Stahlnak másik
Kézi és házikönyv Észt- és Livland számára (Riga 1632); ugyan adott ki egy
Észt nyelvtan-t (1637), Blankenh^en Simon revali lelkész pedig 1642. egy egyházi beszédgyüjteményt. Az els észt énekeskönyv 1656. készült,
több lelkész közremködésével. Azonban tulajdonképi észt irodalomról csak a XIX. sz. második tizede óta lehet szólni. Rendkívül gazdag az
észteknek népköltése, és igen sokszor rögtönzík
;

mve

:

búskomoly dalaikat. Jeles mköltjük Jannsen
Ébresztleg hatott különösen az 1838-ban

Lidia.

keletkezett észt tudós társaság és Rosenplánter
A tudós társaság gyjtötte össze a régi
népköltési hagyományokat s ezekbl egy hskölteményt szerkesztett, Kalem poeg cünüt, mely
méltó társa a finn Kalevalának (1. o.).
bvdedom, As észt nyelv ismeretére legfontosabbak Wiedemann F. J. munkái, melyek a szentpétervári akadémia kSltségén jelentek meg: Estniscta-deutsches Wörterbncdi, Sit.folyóirata.

Pétervár 1865., újra kiadta Húrt 1892 ; Bstnische Qnunmatik,
u. 0. 1875
Aus dem Volksleben der Esten, u. o. Weske,
üntersuchuDgen zur vergleichenden Grammatik des finnischen
Sprachstammes, Leipzig 1873 Krohn Gyula flnn nyelven írt
;

;

;

rövid észt nyelvtant : Rosenplánter, BeitrSge zur genauem
Kenntniss der estnischen Sprache, Beval 1813—32, húsz tizet ; Neuss, Bstnische VolksUeder eredetiben és fordításban,
3 kötet, Beval 1850—52 ; Kreutzwald és Neuss, Lieder der
Esten, 8zt.-Pétervir 1854 Krentawald, Bstnische Sagen und
MSrchen, Reval 1866, németül Berlin 1869; Verhandlungen
der Estn. Gelehrten-Gesellschaft. Egyetemes írod. tört. IV.
köt., Bán Aladártól.
:

Észten

(eston), 1. Ecetsavas ditminium.
Esztonia (ném. Lstlatid; az észteknél: Esz-

timá), a Balti-tartományok egyike,

mányzóság a Finn-öböl és a Narova

orosz korközt,

amely

a szentpétervári kormányzóságtól választja el.
Területe, beleszámítva a hozzátartozó Dagö,
Worms, Odensholm, Nargen stb. szigeteket, 1175
km«. E. sík, kevéssé hullámos foldhat, mely 60—
120 m. magasságig emelkedik, legmagasabb hegy
az Emmo Mággi 154 m. A földet sok helyen mocsarak, apró tavak, homok, kavics és agyag fedi
a humusz aránylag kevés. A Narován kivül csak
kisebb folyók öntözik. Éghajlata mérsékelt és tengerparti, de a bels vidékeken a sok mocsár miatt
kellemetlen és ellentétes. Földje nem igen termékeny. A ftermék rozs, árpa, zab és burgonya
termelnek azonkívül kendert, lent, dohányt, komlót és sok más hüvelyes veteményt. Az állat-, különösen juh- és lótenyésztés virágzó. A halászat a
partok mentén jövedelmez. E. lakóinak száma

le^nkább protestánsok. A szesz- és
sörgyártás sok munkást foglalkoztat ; újabban a
pamutipar is kifejldött (Narva mellett Krahnhóimban) ; az összes gyárak száma (i893) 318, évi
kb. 463,000,

86 millió kor. érték termeléssel. A ker^edelem
emelésére 301*6 km. hosszú vasúthálózat szol^.
A kivitel cikkei: spiritusz, zab, rozs, len, ol^pogácsa stb. 23*5 millió rubel értékben, a bevitelé
nyers pamut, szén, gépek, vas- é& acélárúk, heringek, gyarmatáruk stb. 44*2 millió
rubel értékben. Az oktatásügy aránylag már ré:

Esztragron
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gébben is magas fokon állott az oroszok az iskolákat a lakosság eloroszosítására használják föl és
ezért az iskolákban mindenütt orosz a tannyelv.
B. 4 járásra oszlik, ezek Reval, Hapszal, Weis;

:

Wesenberg (észtül:
kormányzó székhelye Reval.
Esztragon vagy eszdragon, 1. Estragon.
Esztrágorr, isztragorr y. daruorr (növ.), a Pe-

senstein (észtül: Jervi) és
Viro).

A

:

nev

kerti virág neve
terág V. esztrág a. m. gólya.

largonium

(1.

o.).

—

Esz-

Esztrenga, í. Esztena.
Esztró, kisk. Szatmár vm. nagykárolyi j.-ban,
u. p. Királydarócz, u. t. Kis(1910) 341 oláh lak.
majtény.
Esztuárium (lat. aestttarium), a folyók széles,
tölcsérszer tengeri torkolata. Azok a folyók,
amelyek olyan tengerekbe torkolnak, ahol a tengerjárás és az áramlás, hullámverés nem nagy,
azok rendesen deltát építenek, pl. a Földközitengerbe torkoló folyók. A nyilt óceánokba öml
folyók hordalékát a tenger messze elhordja s a
folyó torkolata széles, nyilt lesz, st mivel éppen
az ilyen helyen a legersebb a tenger járása, azért
még a tenger a torkolatot ki is tágítja. Rendesen
azonban maradványai régi öblöknek, vagy pedig
elsülyedt völgyek. Az elbbire példa a La Plata
torkolat, a Gironde-E. stb., az utóbbira a Szt. Lrincz folyó torkolata. Nagy-Britannia folyói mind
E.-ban torkolnak. Az Élbe és a Rajna torkolata is
B. Az B.-ok mindig jó kikötök, míg a deltákon
torkoló folyók rendesen nehezen hajózhatók.
Észvallás, a keresztény vallás helyébe az ész
tiszteletének oltárra emelése. Kezdeményezi a
hébertisták voltak. 1793 nov. 10. a Nótre Dametemplomban tartották meg az É. els istentiszteletét. Maillaud színészn személyesítette az É.-t.
Chaumette tartotta az ünnepi beszédet. Nov. 23.
a párisi községtanács elrendelte a templomok bezárását. A visszahatás azonban hamar beállt. Nov.
26. Danton tiltakozott a Legfelsbb Lény megsértése ellen. Dec. 14rén Robespierre védelmezte
a forradalmat a vallástalanság vádja eUen. Ezzel
;

meg volt törve

—

Étálc

scher József, különösen Télfy Iván ellenében, ki
a Keuchlin szerinti újgörög olvasásmód (itacizmus) leglelkesebb harcosa volt. Akadémiánk azonban az erasmusi kiejtés mellett foglalt állást,
Étage (franc, ejtsd etázs) a. m. emelet.
:

Étage-kambium (növ.), olyan osztódó réteg, mely
lassan befelé a mélyebben fekv szövetekbe ván-

A

régi sejtréteg elveszti ugyanis osztódó
lev sejtréteg kezd
osztódni. Ilyen némely növény jparakambiuma
^agy feltogénje (1. o.)
; >j .^ Etagére (franc, ejtsd: etazsér), kisebb fajta, egymás fölé helyezett polcokból álló bútordarab, mely
V. lábakon áll,vagy a falon lóg. Modern bútor a múlt
század második felébl. Rendesen drágább, válcgatottabb fából csinálják, az egyes deszkákat néha
fa-, bronz- vagy réz-balusztráddal díszítik és csecsebecsék, ritkábban könyvek elhelyezésére haszdorol.

képességét ós utána az alatta

-

;

az ész kultusza. Indítványozói há14.) nyaktiló alá

rom hónap múlva (1794 márc.
kerültek.

Eszvan, 1. Asszuán.
Eta, a feudális korban megvetett japán néposztály neve. 1871-ben a korlátozó törvényeket meg- nálják.
szüntették.

bet
£t ab boste doceri

Éta, a görög é
ellenségtl

is

(rj).

tanulhatunk

v.

(lat.),

közmondás az
:

tanuljunk.

Établissement (franc, ejtsd: etabiiszman) a. m.
kereskedi telep, berendezés, iparvállalat.
Étacizmus, az Erasmustól ajánlott és a mai
gimnáziumokban általában elterjedt görög olva^
sásmód, mely szerint a betk nem a mai görögök
kiejtése, hanem régi görög hangzásuk szerint ejtendk ki, így pl. az nem i-nek (itacizmus), hanem é-nek. Csak az a baj, hogy a görög betk
régi hangzása alig állapítható meg biztosan, sok
r;

esetben pedig az újgörög kiejtés bizonyul régibb
keletnek. A mi É.-unk tehát inkább tudós koholmányon, mint valóságon alapszik. A németeknél
Blass Frigyes és Curtius György voltak az erasmusi kiejtés védi, nálunk Széped Imre, Eli-

f

Etagére.

A

mellékelt ó&ra egy XIX. sz.-beli faloa

lógó É.-t ábrázol.
Étage- varrat, használják mély, az izomzaton
is áthatoló sebek egyesítésekor, abban áll, hogy
az egyes rétegeket (izomzat, pólya) külön-külön
elsülyesztett varratokkal egyesítik s felettk külön a brt.
Étain (ejtsd: éten), város Mouse franc, départementban, a Voevre nev terjedelmes síkságon,
az Ome és vasút mellett, (looi) 2840 lak., gazdasági eszköz-, olaj-, borkészítéssel, pamutszövéssel,
fa- és gabonakereskedéssel.

Étalage

(franc,

ejtsd: etaiázs),

kirakat, kiál-

lítás.

Etalon (franc), az a fém, melyen valamely
állam pénzrendszere, valutája alapszik. Az E.
nemcsak annyit jelent, hogy az abból késztilt
pénzdarab az illet államban törvényes fizetési
eszköz, hanem hogy a pénzegység is az illet fém

781

Btalonnagre

bizonyos súlyának felel meg. Áz É. tehát a valutaf&n. Az É. lehet ezüst vagy arany, v. mindkett
€gyütt. Az É. egységet és mintát is jelent.pl. nurmálmintáját a métemek,a kilogrammnak stb. L.
még Valuta.
Étalonnage (franc, e^d etaionnáss), mértékmértékhitelesítési dlj
hitelesítés,
étalonneur
{ejiaá: etalonnör), mértékhitelesít.
Etáisav {aethcdsav) a. m. palmitinsav (1. c).
Étamase (franc, eiKsd: etamáas), ónozás valamely tárgynak ónpapirral való bevonása.
Etamin v. estamin (franc, étamine), ersen
sodrott fésüsgyapju-fonalból készült ni szövet.
Srsége pro cm. i%o, fonalainak finomsága ("/g)
oémakötésü vászon.
Étampes (ejtsd: etamp), város és járási székhely
Seine-et-Oise francia départementban, a Beauce
fonsík lábánál, a Juine és Chalouette összefolyásánál, vasút mellett, (i906) 9425 lak., kötöttárú-készítéssel, takaró-, zsák- és ponyvagyártással
jelentékeny faiskolával és zöldségkertészettel, nagy
malmokkal, liszt- és gabonakereskedéssel.Érdekes
középkori emlékei a Notre-Dame templom a XII.
sz.-ból, 62 m. magas, szép toronnyal
a Szt. Baziltemplom, régi üvegfestményekkel a XII. sz.ból való Szt. Mártontemplom ferde toronnyal.
É. már korán lett francia királyi birtokká I.
Ferenc hercegséggé tette. A város, amelynél 604.
bnrgundiai Thierry legyzte nagybátyját, U. Lotárt, a XVI. sz. polgárháborúiban sokat szenvedett 1652. a Turenne vezérlete alatt álló királyi seregek romba döntötték, midn Condé her:

;

;

;

:

;

;

;

;

—

État-tam pon

amely a Rhone, illetleg Garonne homokját vándoroltatja. Vizük félig sós, mocsaras, egészségtelen, a nyílt tengerrel csak a folyók torkolata t.
csatorna köti össze.
Étang. de l', gróf, 1. Dupmt.

Etanol

m.

etilalkohol (1. o.).
m. alkoholizis (1. o.)Etánsav a. m. ecetsav.
Étape (franc, ejtsd.- etap) a. m. nyugpont,
megállapodás és a katonának egy napra való
élelme. Jelenti továbbá katonai szállítmányok
a.

Etanolizis

a.

menetállomását

is.

Etape-szerzdés, a hadseregnek más állam területén átvonulását biztosító szerzdés. L. JeriUetenkivüliség.

Étaples (ejtsd: etapi), város és tengeri fürd Pasde-Calais francia départementban, a Canche torkolata közelében, vasút mellett, (laoi) 4580 kk., halászattal és parti hajózással, hajóépítéssel mint az
angol szén és norvég fa behozatali helye jelents.
1492-ben VIII. Károly francia és VII. Henrik angol király itt kötöttek szerzdést egymással.
État (franc, ^d: etá) a. m. állam, állapot, állomány, költségvetés, elirányzat, budget, mérleg is,
azaz az államháztartás bevételeinek és kiadásainak
;

egy bizonyos évre vonatkozó
származik.

összeállítása.

A latin

Az

É. rendes, rendkívüli,
általános, részletes, nettó, bruttó stb. (1. Költségstaius-\i()\

Hémelj éH&mhsi most is használják még
költségvetés helyett. L'Étai c'est moi a. m. az állam én vagyok, XIV. Lajos francia kfrálynak tulajdonított Mres mondás. V. ö. Ghéruel, Admivetés).

cege ellen harcoltak.

nistration monarchique en Francé (2. köt., 32—84.
{Estanjpes, ^tsd: etamp), Anne de Pis- 1., Paris 1855).
seleu, dw-hesse d'E., Antoine de Meudon leánya,
Etatizmns a. m. államuralom, az állami haazül. 1508., megh. 1576. Mint Szavójai Lujza anya- talom kiterjesztésének törekvése
rokonfogalom
királyné udvarhölgye, szépségével és szellemével a centralizmussal.
annyira lebilincselte I.Ferenc francia királ3rt,hogy
État-major (franc, eútsd: etá mázeór) a. m.
20 éven át maradt a királynak igen befolyásos ked- csapattörzs E.-m. général
vezérkar.
vese. 1536. a király megajándékozta az É.-i hercegÉtats généraax (franc, ^tsd: etk Bseneró), a
séggel. Féltékenysége a daaphin kedvese, Poi- francia országos rendek, melyeket a nemzet képtiers-i Diana iránt sok viszályra és pártoskodásra viseletében a papság, nemesség és városok (les
adott alkalmat a királyi udvarban. I. Ferenc halála bonnes villes) Mldöttei alkottak. IV. Fülöp hívta
után kénytelen volt az udvart elhagyni s É.-ba elször egybe 1302. az É.-t abból a célból, hogy
költözni, hol a református hitre tért át.
a pápasággal szemben folytatott politikájának
Etán (dimetil). Paraffin szénhidrogének homo- az É. hozzájárulása nagyobb súlyt kölcsönözzön.
lóg sorának második tagja, CHj.CHg. Színtelen, Ezentúl az É. hatáskörébe fkép az adók, segélyszagtalan gáz,-|-4°-on 46 atm. nyomással színtelen, pénzek megszavazása tartozott de foglalkoztak
84'>-on forró folyadékba sríthet. O.p. —172°. még a kormányzat, közigazgatás, igazságszolSrsége 1 .037. Vízben kevés,sé, alkoholban jobban gáltatás, háború és békekötés ügyeivel. Maga az
oldódik. Meggyújtható és kevéssé világító lánggal intézmény nem tudott állandó országgyléssé kiég. Található a petroleumforrások gázaiban. A fejldni, mint az angol parlament. Utoljára 1614.
pittsburgi Delamater
gázkútból csaknem XIII. Lajos kiskorúsága idején hívták egybe. Ez
tiszta E. áramlik. Világítógázban is van E. Tisz- idtl 164 évig nem hívták többé össze, midn
tán állítható el cinketil v. magnéziumetiljodid- pedig 1789. XVI. Lajos újra hozzájuk fordult, már
ból,ba azt vízzel elbontjuk. Képzdik ecetsavas ká- annyira elfelejtették, hogy a levéltárakat kellett
liumoldat elektrolízisekor is.
felkutatni az eljárási szabályok megismerésére. Az
Etánál a. m. acetaldehid (1. o.).
1789. É. gylése csakhamar nemzetgj-léssó vált
Etándiol a. m. etilénalkohol (1. o.).
és kidolgozta Franciaország alkotmányát. V. ö.
Etándisav a. ra. oxalsav (1. o.).
Glasson. Histoire du droit et des Institations de la
Étang (franc, ^)tsd: etaS) a. m. halastó. így ne- Franca (I— V. köt, 1893); Picot, Histoire des É.
vezik továbbá Franciaország D.-i és Ny.-i partján (4 köt. 1872, II. kiad. 5 köt. 1888); Thierry A.,
(Gascogne és Languedoc) azokat a belvizeket, a Essai sur l'histoire du tiers état (1858).
melyeket a kis parti folyók torkolata eltt homokÉtat-tainpon (franc) elnevezéssel illetik az
gát zár el a tengertl. Okozója a part uralkodó oly államot, amely két egymással érdekösszeütköseele (a Rhone-torkolatban azEK. irányú mistral), z^ben álló állam között fekszik s így alkalmas

Étampes

;

;

=

;

—

nev

—

Etawa
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arra, hogy a két versenyz állam közt elforduló
súrlódást csökkentse. Ilyen É. pl. Afganisztán,
Oroszország és Nagybritannia indiai területei között. L. Semlegesség.
Etawa, kerület lí.-Indiában, 1. Itava.
etc, kiegészítve et cetera (latin) a. m. és a
:

:

többi.

Ete (Ethe, Etu)- Anonymus két ilyen nev
vezért említ a honfoglalók sorában. Egyik Oundu
fia, a Kalán és Kolsoi (Bor) nemzetség se, kiBojtával együtt követségben járt Salán bolgár vezérnél s ennek leveretése után a Tiszától a Botva
'mocsárig s Körtvély tótól az Alpári homokig terjed földet szállta meg és egy földvárat építtetett
az itteni szlávokkal, melyet Csurnugrádnak (Csongrád), «fekete vár»-nak neveztek. A másik kunkabM" vezér volt, Bojtával együtt Baranya meghódítója, kinek fia
várát. Mivel pedig

Eudu (1. o.) építtette Szekcs
Szekcs és vidéke a Kalán-Bor

nemzetség si javai közé tartozott, egész bizonyos, hogy az Anonymus által két személynek
vett Ete vezérben ugyanazon egy személy emléke
maradt fenn. Az Ete név úgy az elkelknél, mint
az alsóbb néposztálynál többször elfordul az Ár-

Etele

Kadácsban alakultak meg a legrégibb magyar
anépolvasó társulatok)) (kaszinók) ; az B.-i 1837.
keletkezett. V. ö. Orbán Balázs, A Székelyföld
leírása, I. köt. l^ö. lap.

Etédi (Sós) Márton, költ a XVIII. sz. végén,
életérl alig tudunk többet, mint hogy Erdélybl
származott és jegyz volt a pestvmegyei Bugyiban. Mint a magyarosok költi irányának híve, két
nagyobb epikai munkával tette nevét emlékezetessé. Az egyik a Magyar gyász (1792), melyben
a régi históriás énekek nyomán részletesen adja
a mohácsi vész elzményeit s pár lapon magát az
ütközetet, a machinát a Voltaire-féle csodálatossal (szellemjelenés) pótolja, de ezáltal sem tudja
a száraz történeti anyagot (forrása Brodarics püspök elbeszélése volt) költivé tenni. Nyelve azonban élénk, gördülékeny, néhol szokatlan ervel
telt, ami az eposzt kapós olvasmánnyá tette, úgy
hogy több kiadást ért. A másik, Scytha király,
i-agyis Záton Jierceg (1796), Dugonics szellemében s a Kassandra (Calprenéde-Bárótzi) hatása
alatt írt verses regény a lid-perzsa háborúk korából. Képzelete merész, de ízlése fogyatékos s regénye kusza, mvészietlen. Kisebb költeményei
jelentéktelenek.
Et ego in Arcadia, 1. Árkádiában születtem

pádok idejében, így pl. a Kölcsey és Kende családok sei közt is föltalálható. Használatban volt a
régi székelyeknél is, így pl. egy ilyen nev el- én is.
Éteignoir (ejtsd: etenyoár), koppautó, oltÓ kúp,^
kel székely birtoka volt a háromszéki Étfalva,
azaz Etefalva község.
melyet ráborítanak a világító lángra. L'ordrede
Ete, Czuczor Gergely (1. o.) írói álneve.
VÉ- a. m. az elsötétítk rendje, a jezsuitarend
Ete, nagyk. Komárom vm. gesztesij.-ban, (i9io) szatirikus elnevezése.
Étekfogó, királyi, a. m. asztalnak (1. o.).
1203 magyar lak., vasúti állomás, posta- és táviróMvatal.

Eted, kisk. Udvarhely vm. székelykereszturi
j.-ban, (1910)

1600 magyar

lak.,

postahivatallal;

Makfalva. E. egy része az udvarhelyi várhoz
tartozott hajdan és mint ilyent adta Báthory Zsigmond 1591 júl. 29. radnóti Kendi Ferenc tanácsosának. 1595-ben ellenben Báthory ennek jószágát
Apafi Mihály tanácsos és küküllvm egyei fispánnak és családjának adományozta. Az Apafiak kihaltával a szomszédok örökölték. B.-et igen szép
nép lakja; a
szépségétl ered ez az erdélyi
közmondás oly szép, mint az E.-i menyecskék.
E.-en látta Orbán Balázs a timbora nev, addig
sehol sem látott
hangszert. Jakab Elek tanúsága
ú,

t.

nk

:

s

szerint E.-en, Siménfalván és Kis-

meg

Étel, 1. Élelmiszerek.
Etele. Magyar alakja a hun Attila névnek,
melynek ez a változata a keleteurópai népeknél keletkezett, kiknek ajkán az Attila (Volga)
folyam neve is Etil, Edil, Idilló idomult. Az E.

forma nálunk nemcsak a mondákban jön el,
hanem a Kurzán vezérrel kapcsolatba hozható
Kartal vagy Korzán nemzetségnél is használatban volt. Így 1286. a sári föld birtokosát, János
fiát nevezték B.-nek. (Árp. Uj Oki. XII. 448.).
1329-ben Kartali Ethele, pestvármegyei nemes
fordul el (Anj. Oki. II. 401.). 1333-ban egy Míirton nev nemes apját emUtik Bthelének. Végre
egy 1516-iki oklevélben néh. Sywli Ethele MikNagy- lós fiairól van szó. (Haz. Oki. 11. -402.)
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Ákoe István (gyógypedagógia).
Áldásy Antal dr. (genealógia és heraldika).
Alexander Bernát dr. (fllozófla).
Alexics György dr. (román nyelv és irodalom).
Angyal Pál dr. (büntetjog, bnvádi eljárás).
Antal Géza dr. (holland nyelv és irodalom).
Asbótli Oszkár dr. (északi szláv nyelvek és irodalmak).
Angusztin Béla dr. (gjógynövények).
Aujeszky Aladár dr. (állatorv. bakteriológia).
Bakay Lajos dr. (sebészet).

Ekkert László dr. (kémia).
Elefánt Olga dr. (iparmvészet).
Entz Béla dr. (kórbonctan, bakteriológia).

Erds József dr. (ref. teológia).
Emyey József (etnográfia).
Pabó Bertalan

Fiók Károly

Bakó Gábor

(rovartan).
Bálint Imre dr. (balkáni ügyek).
Bálint Rezsó dr. (belsó betegségek).
Ballagi Aladár dr. (magyar történelem).

dr.

(magyar

zenetörténet).

Fellner Frigyes dr. (adópolitika).
Ferenczi Zoltán dr. (könyvtárügy).
Ferenczy Ben (vasúti földrajz ós történelem).
Ferentzy József dr. (techn. kémia).
Feyér Gyula (ftés, gáz- és vízvezeték).

Frisch

dr. (szanszkrit).

Ármin

dr.

(héber teológia).

Gábor Béla (bnügj'i rendészet).
Gábor GjTila dr. (magyar jogtörténet).
Gálos Kálmán (utazási vállalatok).
Gáti Béla (elektrotechnika).
Gaul Károly id. (faipar).
Gatü Károly ifj. (mtmkásvédelem).
Gebhardt Ferenc dr. (orvosi történelem).
Geréb József dr. (ókori történet).
Gerevich Tibor dr. (mvészettörténet).
Goldziher Ignác dr. (arab nyelv és irodalom).
Qopcsa László dr. (örmény nyelv és irodalom,

Balogh Ferenc dr. fref. teológia).
Balogh Lóránd (építészet).
Bánki Donát (aviatika).
Bartha Richárd dr. (magánjog).
Béldy Mihály (csendrség).
Bénárd Emil dr. (közjog, magánjog).
Benczúr Elek (rovartan).
Benedict Henrik dr. (belsó betegségek).
Berinkey Dénes dr. (nemzetközi jog).

gyorsírás).
Bodnár Gynla dr. (térképek).
Bogdánfy Ödön (vízépltészet és ktilttirmémökség). Gorka Sándor dr. (állattan).
Gottmann István (Esztergom vmegye története).
Börcsök Andor dr. (birtokrendezés).
Gönezy Béla (helyi érdek vasutak).
Breit József (hadtudomány).
Görög Samu dr. (keresk. számtan).
Breuer Szilárd (tzoltás).
Görög Sándor (vasútépítés).
Bund Károly (erdészet).
Grecsák Károly dr. (keresk., váltó- és csödjog).
Chohioky Jen dr. (leiró földrajz).
Gulyás Pál dr. (francia nyelv ós irodalom).
Colas Károly báró (boszniai ügyek).
Györy István dr. (kertészet).
Csásaár Elemér dr. (magyar irodalomtörténet).
Császár Károly dr. (magánjog, jogi életrajzok). Györy Lóránt dr. (mezögazd. politika).
Halász Gynla (leiró földrajz).
Csemez József (fizika).
Heil Fausztin dr. (btlntetjog, bnvádi eljárás).
Csengén János dr. (klasszika filológia).

Cserjééi Ké»t)ly (sport és játékok).
Csiky Lajos (ref. teológia és egyházi ügyek).
Czakó Adolf (anyagvizsgálat).

Heim Pál

Czakó Elemér dr. (iparmvészet).
Dalmady Ödön (vasúti biztosító berendezés).
Dalmady Zoltán dr. (fizikai gyógymódok).
Dedek Crescens Lajos dr. (kat. egyháztörténet).

Hennyey Vilmos dr. (postaügy).
HoUendonner Ferenc dr. (növény-anatómia).
Homyánszky Gyula dr. (mitológia, ókori vallás-

Demény Károly

Hortobágyi Béla dr. (fiziológia).
Horváth Cyrill dr. (magyar irodalomtörténet).
Horváth Mihály dr. (testegyenészet).
Hutyra Ferenc dr. (állatorv. járványtan).

Dunay László

(posta- és távirda-ügy).

dr.

(kereskedelmi tengerészet).

Éber László dr. (mvészettörténet).
Edvi Dlés Aladár (vas- és fémipar).
Edvi Illés Károly (büntetjog, bnvádi

eljárás).

dr. (gyermekbetegségek).
Heinrich Gusztáv dr. (német irodalom).
Hekler Antal dr. (ókori szobrászat).

történet).

Illés

József dr. (jogtörténet).
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Miklós Ferenc dr. (központi szerkeszt).
Millecker Rezs dr. (leíró földrajz).
Mocskonyi Károly (vasúti forgalmi ügyek).
Moesz Gusztáv dr. (alsóbbrendú növények).

dr. (pedagógia).

Jalsoviczky Géza (gépészet).
Jánosi Béla dr. (esztétika).
Jekel Péter dr. (gyámügy).
Jónás Géza dr. (vasúti kereskedelem).

Kadocsa Gyula (rovartan).
Kallós Ede dr. (görög mitológia).
Kégl Sándor dr. (keleti nyelvek és irodalmak).
Kelen Béla dr. (Röntgen-sugarak és fényképészet).
Keller Arnold (vasútépítés).
Kemény Ferenc (békemozgalom).

Kemény György

(bör- és festipar).

Klimes Gyula (államszámvitel).

Klug Péter (gyógypedagógia).
Kneppó Sándor dr. (pénzügyi jog).

Kormos Tivadar

dr.

(geológia

:

pleisztocén).

Körösi Albin dr. (spanyol és portugál nyelv és
irodalom).

Körösi Henrik (tanügy).
Körösi Sándor (olasz nyelv és irodalom).
Kunos Ignác dr. (török nyelv és irodalom).
Landgraf János (halászat).
Láner Kornél (vasúti gépéket).
dr. (archeológia).

Lányi Bertalan dr. (bányajog).
Lányi Márton dr. (magánjog).
Lasz Samu di-. (felfedez utazások).
Latzkó Hugó dr. (angol nyelv és irodalom).
Leimdörfer Joachim (ipari kémia).
Lévay Ede dr. (matematika).
Lififa Aurél dr. (ásványtan).
Litschauer Lajos (bányászat és kohászat).

Lóczy Lajos (geológia).
Lósy József dr. (antropológia).
Löw Márton dr. (ásványtan).
Lyka Károly (magyar mvészettörténet).
Mágocsy-Díetz Sándor dr. (növényélettan).
Magyar Elek (lósport).
Mahler Ede dr. (assziriológia és egyiptológia).
Mangold Lajos dr. f (egyetemes történelem).

Marék József dr. (állatorv. belorvostan).
ÍQ. Márffy Ede dr. (pénzügyi jog).
Margitay Antal dr. (budapesti egyetem).
Márki Sándor dr. (magyar történelem).
Marschalkó János dr. (magánjog, bírósági ügyvitel).
Márton Lajos dr. (srégészet).

Massány Ern dr. (leíró földrajz).
Masznyík Endre dr. (ág. ev. teológia

(anatómia).
(pedagógia).

dr.

Négyesy László

dr.

(magyar irodalomtörtónell.

Nékám

Lajos dr. (brbetegségek).
if j. Nóvák Sándor (kereskedelem ós bankügy).
Nóvák Tivadar (vasúti ismeretek).
Pálfy Mór dr. (bányászati geológia).
Panian Ern (horvát ügyek).
Papp Károly dr. (geológiai életrajzok, paleontológia).

Kossutány Ignác dr. (egyházjog, jogtörténet).
Kovách Imre (vasúti pályafenntartás).
Kovács Zoltán (központi segédszerkeszt).
Kovácsy Béla (állattenyésztés).

Láng Nándor

Gyz

Morvay
dr. (bvészet).
Muraközy Károly dr. (árúismeret).
Nagy Ern dr. (közjog).
Nagy Géza (magyar történelem).

Nagy László
Nagy László

(leíró földrajz).

JCenessey Kálmán (belvízi hajózás).
Kereszty István (általános zenetörténet).
Kérószy Zoltán dr. (egyházjog).
Kiss Géza dr. (római jog).
Klein Gyula dr. (ipari növények).

Klemp Gusztáv

Molnár Géza dr. (zeneelmélet).
Molnár István, rudínai (pomologia).

Patai József dr. (héber nyelv és irodalom).
Paull Aranka (ált. földrajz).
Paunz Márk dr.(orr-, torok-, gége- és fiUbetegségek).

Pékár Mihály
Peth Sándor

dr. (fiziológia).
dr.

(magyar történelem).

Petrik L^jos (agyagipar),
Petrovics Elek dr. (közigazgatási jog).
Picker Rezs dr. (urológia).
Pinterits Károly (grafológia és könyvelés).
Plósz Béla dr. (állatorv. sebészet).
Pogány Kálmán dr. (mvészettörténet).

Poór Jakab

(biztosításügy).

Popovits Iván (szerb nyelv és irodalom).

Rácz Sándor (borászat).
Radnai Mihály (nyomdászat).
Rátz István dr. (állatorv. kórbonctan).
Rázsó Imre (növénytermelés).
Rédey Miklós (közrendészet).
Reiner János dr. (egyházjog).
Rejt Sándor (szöv- és papíripar).
Reményi Ferenc (haditengerészet).
Réthly Antal (leíró földrajz).

Réthy László dr. (éremtan).
Reuter Camillo dr. (ideg- és elmebetegségek).
Rex Sándor dr. (kémia).
Ring Izsó (vasúti forgalom).
Róbert Ödön dr. (vasúti földrajz és történelem).
Romy Béla dr. (egyes cikkek).

Róna Zsigmond

dr, (meteorológia),
(angol nyelv és irodalom),
Rubinyi Mózes dr. (magyar és ált, nyelvészet).
Sajó Elemér (vízépítészet és kulturmérnöks^).
Scliafarzik Ferenc dr. (ált, geológia),
Schilberszky Károly dr. (kerti növények),
Schiller Bódog dr. (magyar és egy, jogtörténet),
Schmidt Henrik dr. (germán nyelvészet és mito-

Rózsa

Dezs

lógia).

és egyházi

ügyek).

Scholtz Koméi dr. (szemészet).
Schróter Zoltán dr. (geológia paleontológia).
:

Mauritz Béla dr. (ásványtan, petrográfla).
Melles Emil (gör. kat. teológia és egyházi ügyek).
Mellínger Vilmos (vasúti vízbeszerzés).
Mendelényi László dr. (büntetjog).
Merse Pál (léghajózás).
Mihailích
dr. (hídépítészet).
Miklauzícs Adolf (pénzügyi jog).

Gyz

Sebestyén Gyula dr, (magyar történelem),
Segesváry Ferenc (motoros kocsik),
Selónyi Pál dr, (fizika),

Seltmann

Rezs

dr. (világtörténet).

Sidó Zoltán dr. (szociológia).
Sigmond Elek dr. (gazdasági kémia).
Siklós Albert dr, (hangszerek).
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Simonyi Zsigmond dr. (magyar nyelvészet).
Solymossy Sándor dr. (etnológia és folklóré).
Steiner Mihály (vasúti vontatás).
Straub Sándor (elektrotechnika).
Sti-ausz Adolf (bolgár nyolv és irodalom).
Sugár Károly (vadászat).

Sulyok Imre (vasúti tarifa-ügyek).
Szabó Zoltán di". (növény-morfológia biográfiák),
Szádeczky Lajos dr. (magyar történelem).
Szana Sándor dr. (gyenuekvédelem).
Székely István dr. (bibliai tudományok).
Székely Izsó (vasúti biztosító berendezések).
Szende Gyula (világtörténet).
Szerbák Elek dr. (vasúti jóléti intézmények)
Sziklay János dr. (életrajzok).
Szüágyi Oszkár dr. (boszniai ügyek).
;

Szúmyey

József dr. (lielsö betegségek).
Szladits Károly dr. (magánjog).
Szts Gyula (magyar történelem).
Szterényi József (iparügy).
Sztrókay István (kis- és elektromos vasutak).
Szundy Károly (közmveldési egyesületek).
Takács Zoltán dr. (kinai és japán mvészet).

Taniai János

(büntet jog).
(jog- és államtudomány).

dr.

Térll GjTila dr.

Thirring Gusztáv

dr.

78ö

(magyar

földrajz és sta-

tisztika).

Timkó Imre

(agrogeológia).
Tonelli Sándor dr. (északamerikai bevándorlás).
Tuzson János dr. (növénytani rendszertan).
Vámossy Zoltán dr. (gyógyszerisme, méregtan).
Varsányi Emil dr. (malomipar).
Vágó József (tözsde-ügy).

Vécsey Tamás f (római jog).
Veress Endre dr. (magyar történelem).
Vértesy Jen dr. (színészet).
Vész Béla (vasúti felépítmény).

Vig Albert

(iparoktatás).

Vikár Béla dr. (finn nyelv és irodalom).
Vladár Endre (gazdasági gépészet).
Vörös Sándor (gazdasági tízemtan).
Vörös Zoltán (vasúti szállítás).
Wildner Ödön dr. (szociológia).

Wodetzky József dr.

(csillagászat).

Záborszky István dr. (szülészet, ngyógyászat).
Zachár Gyula dr. (magánjog).
Zelliger Vilmos dr. (róm. kat. teológia ós egyházi
ügyek).
Zelovich Kornél (vasúti

Zimmermann Ágoston

mszaki

tárgyak).

dr. (állatorvostan).

Thaisz Lajos (gazd. növénytan).

Hétni Sagy UxOcona. VI. ki.
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A

VI. kötet illusztrációi.
A) Képmellékletek

és térképek.

Oldal

Duna: 1. A Duna (térkép)
2. Az Alduna (térkép)

._.

Dürer Albrecht Lovag, Halál és Ördög ...
Dyck, Van Házaspár arcképe
Bgerfa
.,
...
Egyenesszáruyúak ... ._
...
_.
Egyiptom térképe
...
...
...
Egyiptomimüvészetl., II., III., 1V.._. ...
:

:

24
24
72
76
156
182
220
230
264
266
268
272

Oldal

Elektromos világítás

I.

és II

Elektrotechnikai mérkészülékek

:

I.

ós

Eleségnövónyek I., II. és Hl
Élsköd növények I. (színnyomat) és
Elszász-Lotharingia

:

II.

II.

...

338
352
362
424

Élszász-Lotharingia,

Baden és Hessen térképe
_. 432
Ember: A jávai majomember és az sember
csontmaradványai ...
...
...
436
Eke Ekék I. és II
...
...
Embrió I. és II.
...
...
...
454
Ékes termetíi gombák (színnyomat)... ...
Építészeti stílusok I. és II
_.
...
558
Ekeszerft gépek
Ércfekvöhelyek L, II. és HL... ... ._ ... 576
_.
Ékszerek I. és 11.
...
Erdei rovarok I. és II. (színnyomat)... ...
584
Elektromos áramfejleszt központi telepek
Érmek: Magyar érmek... ...
__ 652
I. ésH...
...
...
...
...
...
...
... 308 Erszényesek
...
678
Elektromos fogyasztásmérk ... ...
314 Északamerikai Egyesült-ÁUamok térképe... 744
...
Elektromos vasutak
... 334
Északi fény (színnyomat) ... .„
756
Elektromos vezetékek és szigetelök
336
:

.

Szövegrkópek

787
Oldal

Oldal

—345
— 364

344

Elektromozó gép 5 ábra
Éleszt 2 ábra
Életfa 2 ábra

...

...

Elevenszül növények

Erdei frész 2
Erdei útépítés
368 Erdei vasutak
378 Erdély cünere
386 Brdödy-család

ábra
3 ábra
2 ábra

...
...
...

...
...

címere
...
...
...
Elhervadás 2 ábra
._
...
EUenörz készülék
._
_ 400 Erek (növ.)
...
...
...
._ ...
...
406 Ereszcsatorna 2 ábra ... ... ... ... ...
ElUpszográf
Ergográf
...
... 416
Elögyökereztetés (szUmlv.)
...
_.
Eltérés (de\iatio)
436 Brinnyák 2 ábra ...
Érint szögek az írásban ...
... 436
...
Eltermösödés (növ.)
Blvetódés (geológia) 3 ábra
440 Erny (növ.): A köménymag gallértalan

Emdeni lúd

...

Emelkedési viszonyok

Emel..
Emelmágnes

:

Lejtésmutató
._

...

3 ábra
Emléktábla 2 ábra

...

Emplekton

.„

Enfllade

(épít.)

(épít.)

.„

...

...

...

...

Eollpila 2 ábra...

...

..

felirat

(növ.)

...

...

Eötvös-család (vásárosoaményi) címere
Eperfa...

...

..

...

...

...

Énlakai

...

...

...

Entada
Eofon

...

...

..

...

...

Eperjes város tervrajza

Bpigaea

(növ.)

Építipariskola
A.
budapesti m.
fels épltipariskola alaprajza ...
:

Eranthemum

_

(növ.)

Ércfekvöhely 4 ábra
Erdei bárd

kir. áll.
...

457
459
460
461
471
479
501
512
515
526
526
529
538
540
545

ernyvel

Erk össze '.étele
Ermér:

_

...

és szétbontása

:

Eregyen670
671
...
... 672
...
...
676
676
688
_ 704
720
„
722
723
_ ...
_ 729
735
762
769
... 773
774
...
... 780
...

Prony-féle

Erpár

_.

fékez
...

Érseki kalap
Érsekújvár címere Érverés Érverésgörbe
Erzsébet- rend ...
....
...
...
Esmér 2 ábra
...
Espingole (fegyver)
...
Esponton (fegyver) ... „
Bsterházy-család hercegi címere
Estrade
...
Eszelény... .„
...
560 Esztergom vármegye címere
:

569 Esztergom régi pecsétje

579 Étagére

664
665

...

közény

574—575 Esztergom város

.

...

Bros 2 ábra

tervrajza

„

580
584
585
587
616
630
634
637
641
642
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